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ONSOZ

Melâmetîlik tasavvuf ekolünün doduu ilk dönemlerden itibâren, bu akma

paralel ve onunla içiçe kendine has bir alam olarak günümüze kadar gelmitir.

Nefislerin knanmasn ön plana çkardklanndan dolay "melâmetîlik" ad verilen bu

akm, balangçta bir tarikat deil, fakat hemen her tarikatta bulunan, tarikatler üstü

arzu olunan bir hal ve yaay biçimi olarak ortaya çkmtr. Melâmetîlik, müstakil bir

tasavvuf ekolü olmakla beraber zamann ak içerisinde deiik tezâhürlerle varlm

sürdürerek, özellikle Osmanl döneminden itibaren ayr bir tarikat görünümü kazanarak

günümüze kadar geldiine âhit olmaktayz. Bu çalma ile, ortaya çkt ilk

devirlerden itibaren söz konusu olan orijinal "melâmet" düüncesinin önemli

hususiyetlerini tesbit etmeye ve zamanla bu düüncede meydana gelen baz deimelere

imkân ölçüsünde iaret etmeye çaltk. Bu çalmay sonuçlandrmamda görüleriyle

katkda bulunan deerli hocam Prof. Dr. Mustafa Tahral
5

ya ve desteini esirgemeyen

aabeyim Gökçe Özkan'a, eim Harun Ate'e ve arkadam Aynur Tezel'e çok

teekkür eder, çalmann tüm ilgililere yararl olmasn dilerim.
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1.GR
Melâmetîlik tasavvuf ekolünün doduu ilk dönemlerden itibâren, bu akma

paralel ve onunla içiçe kendine has bir akm olarak günümüze kadar gelmitir. VIII.

yüzyldan itibaren slâm toplumu içerisinde beliren sufîler, kendilerine âit tekkeleri,

baz özel kyâfetleri ve herkesten az çok farkl yaant tarzlar ile, toplum içerisinde ayr

bir zümreyi tekil ediyorlard. Söz konusu dönemde bilhassa Irak bölgesinde yaygn

olan ve kendilerine has düünce sistemlerinin yansra, ekli planda da toplum

içerisinde ayr zümreyi oluturan sufîler, hem halk nazarnda hem de siyâsi iktidarlarca

itibar ve bir takm imtiyazlara sahiptiler. Gördükleri bu rabet, sufîlerin nefisleri ile

olan mücâdelelerini güçletirdiinden, X. asrda Horasan ve Mâveraünnehir bölgesinde

baz sufîler "melâmet" düüncesini ön plana çkararak bu düüncelerini yaymlar ve

zamanla "melâmetîlik" akmnn domasna sebebiyet vermilerdir.

Bir tasavvuf stlâh olarak, "melâmetîlik"in bir çok tarifleri yaplmtr,

"melâmet" sözcüü, arapçada "levm"den türetilmi, knama anlamna gelen bir

kelimedir. Melâmetîlik; knayann knamasndan korkmamak, hayr gizlemek, erri

aça vurmak, nefsi kötülemektir. îte bu düüncelerinden dolay onlara "melâmetîler"

(knananlar) ad verilmitir. Ayrca Horasan bölgesinde yaygm olduklarndan dolay

bunlara " Horasâniler", "Horasan Erleri" ve "Horasan Erenleri" de denilmitir.

Balangçta melâmetîlik, bir hal, bîr tavr ve yaant biçimi olarak bir tarikat

deil, fakat hemen her tarikatta bulunan, tarikatler üstü arzu olunan bir hal ve yaay

biçimi olarak ortaya çkmtr. Sözden çok kendini duygu ve halde somutlatran bir ruh

halidir. Melâmetîlik, müstakil bir tasavvuf ekolü olmakla beraber zamann ak
içerisinde deiik tezahürlerle varlm sürdürerek, özellikle Osmanl döneminden

itibaren ayr bir tarikat görünümü kazanarak günümüze kadar geldiine âhit

olmaktayz. Bu dönemde melâmet anlaynn, tasavvufî düünceyi önemli ölçüde

etkilediini görüyoruz. Bilhassa Osmanl döneminde bu anlay cokun bir tasavvuf



edebiyatnn domasna yardm etmitir. Meselâ mehur mutasavvf âir Niyazi Msrî,

ayn zamanda bir melâmî idi.
1

Melâmetîlii, bir tarikat olarak kabul edenler üçlü tasnifyapmlardr:

1 . Melâmiyye-i Kassâriyye (Sddîkiyye tarikatnn) ûbesi

2. Melâmiyye-i Bayrâmiyye (Bayrâmiyye tarikatnn) kolu

3. Melâmiyye-i Nûriyye (Nakibendiyye tarikatmn) kolu

îlk devre melâmetîlii, Abbasiler dönemi (750-1258) balarmda Horasan'n

esnaf tabakas arasnda "Kassâriyye" adyla bir tasavvuf hareketi olarak domu,

mensub ve bahlanna "Kassâriyân" ad verilmitir. Çünkü bu melâmetîlik, ilk devrin

en büyük velîlerinden Ebû Salih Hamdûn b. Ahmed b. Amârete
5

1-Kassâr en-Nisâburî

(k.s)'a nisbet edilmitir. Fakat Hamdûn el-Kassân melâmetîlii ilk nereden kabul

etmek tamamen yanl olur. Çünkü melâmetîlik daha önce de yaygm bir yaam tarz

olarak mevcuttu. Daha sonralar da Hamdûn el-Kassâr'n dndaki bir çok ahsiyetler

asrlar boyu devam edecek olan bu düünce sisteminin öncülüünü yapmlardr.

Melâmetîliin Türk tasavvuf açsndan asl oluum dönemi, XV. yüzyl

boyunca Bayramîliin hâkim olduu Orta ve Bat Anadolu'da gerçekleir. Horasan

kökenli Halvetîler ve Nakibendîliin fütüvvet tekilâtna dayal Ahî gelenekleriyle

kaynamasndan meydana gelen Bayramîlik, bu dönemde ikinci devre Melâmîliini

ekillendiren bir mistik kurum olarak dikkati çekmektedir.

Hac Bayram Velî'nin 1429'da vefat etmesiyle Bayramîlik, emsîlik ve

Melâmetîlik adyla iki ana kola ayrlmtr. Hac Bayram Velî'nin halifelerinden

Akemseddin kendi adma kurduu emsîlik ile klasik Bayramîlii devam ettirmitir.

Hac Bayram Velî'nin dier halifesi Bçakç Ömer Dede (Ömer Siklon) ise (Ö.1475)

Akemseddin'in yolunun tersine bir yol izleyerek her türlü tarikat ritüelini reddetmi,

özel giysi ve sembollerde ifâdesini bulan mistik kurumlama anlaym terk ederek

1 Osman Türer, Anahatlanyla Tasavvuf Tarihi, stanbul: Seha Neriyat ve Ticaret, 1995, s. 155.
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fîitüvvet geleneklerine bal, zikrin ekilciliini deil, sohbetin olgunlatrc özelliini

ön plana çkartan ikinci devre melâmetîliinin temellerini atmtr.2

Melâmet üçüncü devrede artk bir tavr ve ne'e olmaktan ziyâde, bir slâm

felsefesi, bir islâm inanç sistemi hüviyetinde yeni bir görü ve yeni bir düüncedir. Bu

özellii onu birinci ve ikinci devre melârnîlerinden ayrr. Bu son devir melâmîliine

tam anlamyla, kurucusu olan Muhammed Nûra'l-Arabî'nin fikirleri hâkim olmutur.

Bu zât ise bnü'l-Arabî'nin çok fazla tesirinde kalm ve eserlerinde "Vahdet-i Vücûd"

felsefesini ilemi ve düünce sistemini de bu felsefe üzerine binâ etmitir.

Her meslekte olduu gibi melâmetîliin de pek çabuk taklitçileri ortaya

çkmtr. Mehur mutasavvflarn vermi olduu bilgilerden anlyoruz ki, gerçek

melâmetîlerle alâkas olmad halde, kendilerini melâmetî olduklarm kabul ve ilân

eden pekçok kimse, er' i kurallara önem vermeyen, onlara riâyet etmeyen hatta dinin

yasak ettii hareketleri güyâ halkn knamasn celbetmek düüncesiyle açktan aça

yapmaya bir salonca görmeyen bir tutum ve davran içine girmilerdir. Böyle bir

anlay tarz, elbette ki orijinal melâmet düüncesiyle kesinlikle badamaz.

Aratrmamzda bu konuya gerekli hassasiyeti göstererek ayr balk altnda deindik

ve bu hususta mutasavvflann görülerini beyân ettik.

Biz bu mütevazi çalmamzda, ortaya çkt ilk devirlerden itibaren söz

konusu olan orijinal "melâmet" düüncesinin önemli hususiyetlerini tesbit etmeye ve

zamanla bu düüncede meydana gelen baz deimelere imkân ölçüsünde iâret etmeye

çaltk. Zira çalmamzn asl konusu olan risâle, ilk devre melâmetîlik düüncesinde

önemli bir yer tutan eyhü'l-Ekber Muhyiddîn Arabi'nin "Fütûhât- Mekkiyye" adl

eserinden alnm bir bölümdür. Fedâî-Prizrînî Abdürrahim b. Ali el-Melâmî

(H. 1303)'ye âit olan bu eser 175x100 mm ebadmda 21 satr olup, bez ciltlidir ve nesih

yaz sitilinde yazlmtr. Terceme-i Beyân- Hakikati '1-Melâmiyye bu eserin 53b-93a

ksmlarm içine almaktadr. Eser, Süleymâniye Kütüphanesi'ndeki 4343/1-7 demirba

numaral ksmda kaytl bulunmaktadr. Yaptmz aratrmann asl gayesi ise;

yazarn tetkik ettii yerleri anlalr bir dille yazmak ve melâmîler hakknda

2 Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi, C.5, 1994, s.381.
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deinmedii yönlerinden daha detayl bilgiler vererek konuya açklk getirmektir.

ncelediimiz eserin konusu; tamamen melâmiyye tarikat mensuplarnn âlî merepleri,

yaantlar, fikirleri, sahip olduklar makamlar ve onlarn dier tasavvuf ehlinden

ayrlan yönlerine âit olmas hasebiyle, biz de aratrmamzda bu hususa daha geni yer

verdik.

Tasavvuf tarihinde önemli bir yer igal eden "melâmetîlik" konusunda

zamanla bir çok eser kaleme alnmtr. Aratrmamzda öncelikle, çalma konumuz

olan risâleyi ve müelliflerini tantp, bu konu üzerinde yazlm eserleri zikrettikten

sonra, melâmetîliin tanmm yaparak melâmetîliin yaylmasnda büyük etkisi olmu

ahsiyetler üzerinde ksaca durduk. Melâmetîliin tarihi açdan geçirdii üç önemli

devreyi ayr ayr ele aldk. Her birini birer balk altnda inceleyerek; siyâsi ve tasavvufî

özelliklerinden, aralarndaki benzer ve farkl yönlerinden bahsettik.

Özellikle asl konumuzu tekil eden ilk devre melâmetîlii hakkndaki bilgileri

daha detayl tutmaya dikkat ederek aratrmamzn V. Bölümünü bu konuya özel olarak

tahsis ettik. Konuyu daha anlalr klmak için melâmetîlik merebi üzere olan velîlerin

görülerine de ayrca yer verdik. Müellifin eserinde kaynam vermedii âyet ve

hadislerin tahriçlerini de belirttik.

Aratrmamz esnasmda melâmet düüncesinin mehur mutasavvflarn da

ilgisini çektiini ve eserlerinde bu konu üzerinde fikir beyân ettMerini âhit olduk. Bu

mutasavvflarn hemen hepsinin eserlerinde, orijinal melâmet düüncesini, müslümann

sahip olabilecei yüksek bir mertebe olarak kabul etmekle beraber, mânevi derece

itibariyle melâmetîlik ile sufîlik arasnda bir mukâyese yoluna gittiklerini, bunlardan bir

ksmnn melâmetîlii daha üstün görürken, bir ksmnn da sufîlii üstün kabul

ettiklerine âhit olduk. Aratrmamzda bu konuyu da ayr bir balk altnda ele aldk ve

mehur mutasavvflarn bu hususta yaptklar yorumlan zikrederek, konu hakknda

gerekli mâlumat verdik. Bununla beraber, melâmet düüncesi hakknda baz mehur

müsteriklerin görülerine de bu bölümde ksaca yer verdik.
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2. TERCEME- BEYÂN-I HAKÎKAT 'L-MELÂMYYE

ÜZERNE

2.1 Terceme-i Beyân- Hakikati'l-Melâmiyye Risalesi

Çalmamzn konusu olan risâle, ilk devre melâmetîlik düüncesinde önemli

bir yer tutan eyhü'l-Ekber Muhyiddîn Arabi'nin "Fütûhât- Mekkiyye" adl eserinin

309. babdan balayarak alnm bir bölümdür. Osmanl müelliflerinden, Fedâî-Prizrînî

Abdürrahim b. Ali el-Melâmî (H.1303)'ye ait olan bu eser 175x100 mm ebadnda 21

satr olup, bez ciltlidir ve nesih yaz sitilinde yazlmtr. Terceme-i Beyân- Hakikati' 1-

Melâmiyye risâlesi bu eserin 53b-93a ksmlarm içine almaktadr. Eser, Süleymâniye

Kütüphânesi'ndeki 4343/1-7 demirba numaral ksmda kaytl bulunmaktadr. Eser

aadaki 4 risâlenin bir kitapta toplanmasndan mürekkeptir.

1 . Kim nefsini bilirse Rabbini bilir,

2. Menbeu'n-nûr fi Rü'yeti'r-resûl,

3. Manzûme-i Vehbiyye,

4. Terceme-i Beyân- Hakikati 'l-Melâmiyye

.

Müellif ilk risâlede, "Kim nefsini bilirse Rabbini bilif" hadîs-i erifi hakknda

eyhü'l-Ekber Muhyiddîn Arabi'nin yapm olduu açklamalara yer verilmi olup

eserin lb-26a ksmlarm içine almtr, ikinci risâle: "Menbeu'n-nûr fî Rü'yeti'r-resûl"

bal altnda peygamberlik nûrundan bahsedilmekte ve eserin 26b-40b ksmlarm

içine almaktadr. Üçüncü risâle: "Manzûme-i Vehbiyye" bal altnda makamlara dâir

açklamalar yaplmtr ve eserin 42a-53a ksmlarm içine almaktadr. Son risâle ise

bizim üzerinde çaltmz asl konu olan, Terceme-i Beyân- Hakikati '1-

Melâmiyye'dir. bnü'l-Arabi, zikrettiimiz bu eserinde çeitli vesilelerle

melâmetîlerden söz ettii gibi, melâmetiyye konusunu ayr bir bölüm halinde de

incelemitir.
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Abdürrahim b. Ali el-Melâmî, risâlesinde bu konuyu, Terceme-i Beyân-

Hakikati'1-Melâmiyye bal altnda zikreder. eyhü'l-Ekber eserinde; melâmiyye

tarikatnn hakikati ve sîretiriin ne olacan ve bu tarikate mensup olan dervilerin yüce

mereplerinden bahsetmitir. eyhü'l-Ekber zikredilen bu eserinde kendi zamannda

yaayan melâmiyye sâdâtnn isimlerini de vermitir fakat müellif, bu ahslar hakknda

herhangi bir bilgi vermeden sadece risâlede onlarn isimlerini zikretmekle yetinmitir.

Bununla beraber müellif, eserin orijinalinde geçen cümlelere dikkat etmeyerek baz

yanl alntlar yapmtr. Alntlar yaparken de konu bütünlüüne ittiba etmeden

kendince önemli gördüü ksmlar zikretmitir ve gerekli gördüü yerlerde kendi

fikrini de belirterek konuya baz yorumlar katmtr, incelediimiz bu eserde ilenen

ana tema; tamamen melâmiyye tarikatnn âlî merepleri ve bu hususta onlarn dier

tasavvuf ehlinden ayrlan yönlerine âittir.

bnü'l-Arabî zikredilen bu eserinde, hakikat ricâli olan Zevât- Kiram üç

gruba ayrmak suretiyle konu hakknda detayl bir ekilde açklamalar yapmtr.

bnü'l-Arabî, melâmetîleri Hak erlerinin en bana geçirerek, bunlarn sahip olduklar

makâmn, Hz. Ebû Bekir, Hamdûn el-Kassâr, Ebû Said el-Harrâz, Bâyezid-i Bistâmî

gibi zevâtm makamlaryla ayn derecede olduunu belirtmitir. Bu makâma da

"makâm- kurb" ve "makâm- ilâhî" ad verildiini, bu derecenin üstünde ancak

"nübüvvet" makamnn bulunduunu da ayrca ifâde etmitir. Bu arada; "bizim

hâlimizde budur" demek sûretiyle, kendisini de bu makâma sahip bir kimse olarak

takdim etmitir.

Hatta bn Arabi, melâmiyye erlerinin hakkâüyyetlerinin, insanlara zâhir

olmas halinde; insanlarn onlar ilah kabul edecei fikrini de burada zikreder. Bu

ekilde melâmetîlerin, tâifelerin en yüksei olduunu söyleyerek, onlarn hicab ehli

olan avam tarafndan da tannmadklarn ve bu yüzden de yerildiklerini belirtir. Ayrca

melâmiyye tâifesinin bu isimle neden zikredildiklerine de deinmitir.

Üzerinde çaltmz risalenin müellifi Abdürrahim b. Ali el-Melâmî,

eyhü'l-Ekber bn Arabi'nin melâmetîler hakkndaki verdii bu bilgilere baz ilâveler

yapmtr. Müellif, melâmiyye talebelerini üç snfa ayrarak, konu hakknda

açklamalar yapar. Abdürrahim bn Ali, tevhîd-i ef âl, tevhîd-i sfat ve tevhîd-i zât
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makâmndan da bahseder. Bunlarn sülûklannn gerei yaptklar zikirlerin harareti ve

yaadklar mânevi haller sebebiyle, nefislerinden fâni olmalar yani bir nevi

bulunduklar makamlarnn tecelliyâtlannm lezzetlerine gark olduklarna deinir.

Abdürrahim b. Ali el-Melâmî, onlarn hiçbir hususta nefislerini âmil

görmedikleri gibi, amellerinin dahi kabul olduunu düünmediklerini belirterek,

hallerin zevkine boyanmalar sebebiyle baz zaman hârice, kelimât- mütenâkza ile

konutuklarm belirtir. lâve olarak melâmiyye talebelerinin bu sözleri sebebiyle

aralarnda benzerlik olduu görülen Cebriyye tâifesinden de onlar ayrarak bu farklar

açklar. Abdürrahim b. Ali el-Melâmî, eserin sonuna da bir hâtime yazarak, melâmiyye

sâdâtnn mizaçlarna uygun dört halifeden birini kendilerine mühid edindiklerine ve

onlarn sahip olduklar makamlarna deinmitir.

2.2 Abdürrahim b. Aü el-Melâmî'nin Hayata (Ö.1303/1885)

Fudalâ-i meâyihden, âk ve muhakkik bir zât olup Prizrîn'lidir. Msrl

Seyyid Hoca (Muhamed Nürü'l-Arabî el-Melâmî) Hazretlerinin dâmâd ve ba

halifesidir. Üsküp'te tedris ve irâd ile megul oldu. 1303 yl gurresinde (arabî aym ilk

günü) hacc- eriften dönülerinde vefât ederek Süvey civarnda "Ayn- Mûsâ" denilen

mahalle defi edildi. Tedris halkasnda bulunan ilim talebelerine iki defa icâzet vermeye

muvaffak olmutur. Eserleri: Bin beyte yalan Muhammediyye tarzndaki "Kâside-i

Nûniyye", "Kâside-i Tâiyye" ile "Manzum erh-i âfiyye", "erh-i Srr- Ene'l-Hak",

"Hediyyetü'l-Hac", "Risâle-i îrâde-i Cüz'iyye", "Risâle-i Ahvâl-i Melâmiyye",

"Manzûm MerâtibüU-Vücûd", "Mecmüa-i îlâhiyyât" vesâiredir ki, matbu deildir.

lâhiyyâtndaki mahlaslan "Fedâf'dir.
3

2.3 eyhü'l-Ekber Muhyiddîn bn Arabi'nin Hayat (Ö.638/1240)

17 Ramazan 560 (28 Temmuz 1165) tarihinde Endülüs'ün güneydousundaki

Tüdmîr bölgesinin baehri olan Mürsiye'de dodu.4 Babas Ali b. Muhammed, Abbasi

3
Bursal Mehmed Tâhir, Osmanl Müellifleri, Matbaa-i Âmire, C.l, stanbul, 1333 (Hicri), s.132-133;

ayn eserin Türkçe basm için bkz.: Bursal Mehmed Tâhir Efendi, Osmanl Müellifleri 1299-1915,

C.l, stanbul: Meral yaynlan, Hazrlayanlar: A. Fikri Yavuz, îsmâil özen, s. 38-39.
4
Türkiye Diyânet Vakf slâm Ansiklopedisi, C.20, stanbul, 1999, s. 493; Ebu Hasan Ali b. brahim

el-Kanî el-Badâdî, ed-Durru's-Semîn fî Menâkbi'-Seyh Muhyiddîn (Muhyiddin bn Arabi'nin
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Halifesi Müstencid Billâh'n kumandan ve yöre valisi Muhammed b. Sa'd îbn

Merdenî'in hürmet ettii bir kiiydi, ayn zamanda filozof îbn Rüd'ün yakn

arkadayd. bnü'l-Arabî babasnn çok Kur'an okuyan, fkh ve hadis ilmiyle uraan

takvâ sahibi bir zât olduunu, Nur isimli annesinin ise ensar soyundan geldiini, Fâtma

bintü'l-Müsennâ adl bir kadn velînin sohbetlerine katldm söyler.

bnü'l-Arabî soylu bir arap sülâlesinden geldiini ceddinin Benî Tay

kabilesine mensup bulunduunu ve mehur sufî Hâtim et-Tâî
5

nin de büyük

dedelerinden biri olduunu belirtmektedir.
5
bnü'l-Arabi'nin görülerini takdir edenler

onun tasavvufta otorite oluunu kendisine "eyhü'l-Ekber", dini ilimlerde müceddid

oluunu da "Muhyiddin" lakaplarm vererek ifade etmek istemilerdir. Mâlikî kads ve

kelâm âlimi Ebû Bekir bnü'l-Arabî'den (ö. 543/1148) ayrt edilebilmesi için baz

kaynaklarda ad îbn Arabî eklinde de yazlmtr. Ancak kendi adm birçok yerde

Muhammed îbnü'l-Arabî olarak kaydettiinden bu eklin tercih edilmesi daha

dorudur.

bnü'l-Arabî'nin doduu dönemde Mürsiye, Muvahhidler'in idaresi altnda

bulunmakta ve kumandan îbn Merdenî tarafndan yönetilmekteydi. îbnü'l-Arabî sekiz

yama gelinceye kadar bu ehirde ikâmet eden ailesi, bir süre sonra Endülüs'ün o

sradaki baehri olan îbîliye'ye göç etti.
6
Bölgenin yeni emîri Ya'kûb el-Muvahhidî

kültüre önem veren bir devlet adamyd; felsefe, tp, astrolojice edebiyata da özel bir

ilgisi vard. Etrafna îbn Tufeyl, îbn Rüd, îbn Zühr gibi mehur ilim ve fikir erbabm

toplam; pekçok âir, mûsikiinas, âlim ve filozofu da biraraya getirmiti. bnü'l-

Arabî, îbîliye'de böyle bir kültür ortamnda bulû çalarnda bir mânevî iâretle

inzivâya çekilip kendi iç âlemindeki hazineleri ortaya çkarmaya karar verdiini, bazen

Menkbeleri), Çev. Abdülkadir ener, Rami Ayas, Ankara Üniversitesi lâhiyât Fakültesi Yaynlan,

1972, s. 7; Cafer Karada, bn Arabi'nin Görüleri, stanbul: Beyan Yaynlar, 1997, s. 15; Ebû Bekir

Muhyiddin Muhammed b. Ali bn Arabi (Nefsini Bilen Rabbini Bilir), erheden: Cemal Bardakç,

Modern Fizik ve TasavvufKarsnda Ruh ve ölüm, Ankara, 1961, s. 5; Kitâbü'l Vesâyâ (Fütûhât

Deryasndan Vasiyetler I), Mütercim: Abdullah Taha Ferâizolu, stanbul: Kitsan Yaynlan, 1999, s. 14.
5
DÎA, c.20, s.493; Mahmut Erol Klç, Muhyiddin bnü'l-Arabî'de Varlk ve Mertebeleri,

(Baslmam Doktora Tezi), Danman: Mustafa Tahral, stanbul: 1995, s.6-8.
6
Klç, a.g.t, s.8-9; DA, C.20, s.493; Nihat Keklik, (bnü'l-Arabî'nin Eserleri ve Kaynaklan çin

Misdak Olarak) el-Fütûhât el-Mekkiyye, C.2, stanbul: Edebiyat Fakültesi Matbas, 1980, s.266;

Karada, a.g.e., s. 16.
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on dört ay süren bu halvet ve riyâzetlerin neticesinde marifet kaplarnn kendisine

yava yava açlmaya baladm söyler.
7

bnü'l-Arabî, ilk Kur'an derslerini "ehl-i tarîk" olduunu bildii komular

Ebû Abdullah el-Hayyat adl bir kiiden ald.
8

Âlet ilimlerinin sufî olmayan

kimselerden de alnabilecei görüünde olduundan îbn Hubey, îbn Ât, îbn Bâki, îbn

Vâcib gibi hadisçilerden hadis okudu. On sekiz yamda iken Lahmfden krâat-i seb'a,

aere ve takrîb örenimini gördü. Lahmfden aynca îbn üreyh'in el-Kâfî'sini,

Abdurrahman b. Abdullah es-Süheylî'den de baz hadis kitaplarnn yan sra îbn

Hiâm'n es-Sîre'sinin erhi olan er-Ravzü'l-ünüf isimli kitabm okudu. Kad îbn

Zerkûn'un derslerine uzun bir süre devam edip icâzet ald. (Kendisi, bütün hocalarnn

ve okuduu kitaplarn listesini el-îcâze adl eserinin banda saymtr.) Bu sûretle

zâhirî ilimlerde yeterli derecede ilim aldktan sonra manevî ilimlerde derinlemek üzere

halvet ve murâkabeye daha fazla yönelen Îbnü'l-Arabî, 580 (1184) ylnda seyr ü

sülûkünün henüz banda iken baz tasavvufî makamlara ulat. Balangçta kendisinin

dertlerini açaca hiçbir rehberi olmadn söyleyen Îbnü'l-Arabî sonralar gerek zâhir

gerek bâtm ehli birçok üstattan istifâde etmi9
;
büyük bir kadirinaslk örnei olarak

kendilerinden faydaland 300'ü akn kiinin
10
mânevî hallerine ve hikmetli sözlerine

yeri geldikçe el-Fütûhât, Kitâbu'l-Kutb, Dürretü'l-fahire ve Rûhu'l-kuds eserlerinde

isimlerini de vererek temas etmitir. lk müridinin adm Ebü'l-Abbas el-Uryebî olarak

verir. Îbnü'l-Arabî'nin kendisinden istifade ettii hocalarndan bir tanesi de, aslen

Kurtubal olan Fâtma ismindeki muhterem ve yal kadndr. Kendisine on dört sene

hizmet ettiini bildirdii bu kadn-eyh, îbiliyye'de vefât etmi ve Îbnü'l-Arabî onun

cenâzesinde bulunmutur.
12

7
DÎA, C.20, s.493; Klç, a.g.t, s.9-10.

8
Nihat Keklik, Muhyiddîn Arabi, Hayat ve Çevresi, stanbul: Çr Yaynlan, 1966, s.67; DÎA, C.20,

s.494; Klç, a.g.t., s. 10.

9
DÎA, C.20, s.494.

10
Sahabeden Günümüze Allah Dostlar, C.7, stanbul: ûle Yaynlan, 1995, s. 127; bn Arabî,

Kitâbü'l Vesâyâ (Fütûhât Deryasndan Vasiyetler I), s. 16; Keklik, Muhyiddîn Arabî, Hayat ve

Çevresi, s. 61.
11
DÎA, C.20, s.494; Klç, a.g.t, s. 14.

12
Keklik, a.g.e., s. 72.
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Yirmi alt yanda iken Cezîretülhadrâ, Sebte, Fas ve Tilimsân yoluyla

Tunus'a giden Îbnü'l-Arabî bir süre burada kalarak aralarnda, daha sonra el-

Füt^hâtü'l-Mekkiyye'yi kendisine ithaf edecei eyh Abdtüazîz el-Mehdevî'nin de

bulunduu sufîlerle görütü. Bu süre içinde yapm olduu birçok seferlerden sonra

(Zilhicce 598/ Eylül 1202) ylnda Mekke'ye ulat.
13

Harem-i erifte tavafla megul

oldu, bunun dndaki zamanm murâkabeyle geçirdi. Bu arada Kâbe'yi muhatap alarak

yazd mektuplar Tâcü'r-resâil adl kitabnda toplad. Yirmi üç ylda tamamlanan el-

Fütûhâtü'l-Mekkiyye ilk defa burada kendisine ilham edilmeye baland. Îbnü'l-Arabî,

bu kitapta yazdklarnn hepsinin ya Kâbe'yi tavaf ederken veya murakabe için Harem-i

erifte oturduu esnada Allah'n kendisine açm olduunu ve ilk önce kendisine

bunlarn okutulduunu ardndan "rabbânî ilkâ ve ilâhî imlâ" ile satra geçirildiini

söyler.

Îbnü'l-Arabî, Mekke'de yaklak iki buçuk yl kaldktan sonra bir hac

kafilesine katlarak Badat'a gitti. Burada on iki gün ikâmet edip Musul'a geçti ve

Musul'da üstadm dedii Hanefî ulemâsndan Ahmed el-Mevslî el-Mukrî'nin yan sra

Ebü'l-Hasan Ali b. Ebü'l-Feth ve Ali b. Abdullah b. Câmî gibi âlimlerle sohbetlerde

bulundu. Musul'da bir yl kalan Îbnü'l-Arabî, ibâdetlerin srlarna dâir et-

Tenezzülâtü'l-Mevsliyye adl eserini burada kaleme ald. Ertesi yl (Zilkâde

602/Haziran 1202) Urfa, Diyarbekir, Sivas üzerinden Malatya'ya geldi. Badat'tan bu

yana Sadreddin Konevî'nin babas Mecdüddin îshak ve Harranl Ebü'l-Ganâim'in

azatl kölesi Abdullah Bedr el-Habeî de kendisine refâkat etmekteydi. Bu srada I.

Gyâseddin Keyhusrev eski dostu Mecdüddin shak' Konya'ya çarnca Îbnü'l-Arabî

de onunla beraber Konya'ya gitti. Îbnü'l-Arabî, bir süre burada kaldktan sonra Halep,

Kudüs, Msr yoluyla Mekke'ye gitti. Buradan yine Badat'a, ardndan Konya'ya

döndü. Îbnü'l-Arabî, Halep ve Sivas'a yapt seyahatlerden sonra 61 5/121 8'de

Malatya'ya yerleti.
14

Dostu Mecdüddin îshak vefât edince vasiyeti üzerine dul kalan

hanmyla evlendi.
15

Îbnü'l-Arabî, bu evliliinden baka üç evlilik daha yapmtr, ilk

evliliini memleketinin ileri gelen ahsiyetlerinden Abdûn el-Bicâî'nin kz Meryem ile

13 DA, C.20, s.493; Keklik, ei-Fütûhât el-Mekkiyye, s.273.
14 Klç, a.g.t, s.21-22; DA, C.20, s.494.
15
Mustafa Erturul Kaan, slâm Büyükleri Külliyât Büyük Mutasavvf Muhyiddin Arabî, stanbul:

Gayret kitabevi, 1950, s.3; DA, C.20, s.494; Klç, a.g.t, s.22.
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Ibîliye'de iken yapt, ikinci defa Mekke'de Haremeyn Emîri Yunûs b. Yusûfun kz

ile evlendi. Bu evliliinden Muhammed îmâdüddin adndaki olu oldu. Dördüncü

olarak Dmak Mâlikî kads Zevâvfnin kzyla evlendii kaydedilmektedir, ikinci olu

Muhammed Sadeddin'in Malatya'da doduunu bildiren kaynaklar esas alndnda

onun üçüncü evlilikten doduu kabul edilir.

22 Rebîülâhir 638 (10 Kasm 1240) tarihinde Dmak'da Benî Zekî'lerin

mâlikânesinde vefât eden bnü'l-Arabî, Kâsiyûn da eteindeki Sâlihiye semtinde

bulunan Kad Muhyiddîn Îbnü'z-Zekî ailesinin kabristanma defnedildi.
18

Üslûbu; Îbnü'l-Arabî eserlerini herhangi bir müellif gibi düünüp tanarak

yazmadm, bu eserlerde yer alan bilgilerin zihinsel ürünler olmaktan ziyâde birer

"ilâhî imlâ" olduunu özellikle vurgular. Bu tür bir bili tarzyla sahip olunan bilgileri

yazya geçirirken yaadklarn bir doum sancsna benzetir ve bütün eserlerinin, ya

Allah'tan gelen mevâridin kalbini yaracak ve cierlerini parçalayacak hale geldiinde

daha fazla dayanamayp bunlardan zaptedebildiklerini kaydetmek sûretiyle veya

hakikatin dorudan doruya mükâefesiyle yahut da bizzat Allah'm emriyle imkân

dâiresine geldiini söyler.

Eserlerinin ekli özelliklerinin yan sra muhtevalar konusuna da temas eden

îbnü'l-Arabî, verdii bilgileri baz kiilerinin söz ve görülerinden veya kitaplarndan

aktarmadm söylemitir. Kendisinin bakasna ait sözleri tekrarlayanlardan, bir baka

eseri veya herhangi bir müellifin yolunu izleyenlerden, filozoflarn veya benzeri

düünürlerin sözlerini ve görülerini nakledip, duranlardan olmadm kitaplarnn

sadece Hakk'n kendisine keif yoluyla verdii ve imlâ ettirdii eyleri içerdiini, sahip

olduu ilmin vecd sultannn veya vücutta fani olma halinin kendisinde galebe ettiinde

kalbinde tecelli eden eylerden ibâret olduunu ileri sürer. Îbnü'l-Arabî'nin ifâdeleri

özlü ve youndur. Bununla birlikte otuz yedi ciltlik el-Fütûhât için, "Bu kitaptan

maksat elden geldi kadar veciz ifâde ve hülâsadr" demesi hayli anlamldr. Öte yandan

16
Sahabeden Günümüze Allah Dostlar, s. 127; Karada, a.g.e., s. 16; Klç, a.g.t, s. 17; DA, C.20,

s.495.
17
Keklik, Muhyiddîn Arabî, Hayat ve Çevresi, s. 171; Klç, a.g.t, s. 17.

18 Klç, a.g.t., s.24; E. Kaan, a.g.e., s.3; Sahabeden Günümüze Allah Dostlar, s. 128; Karada, a.g.e.,

s. 19; bn Arabî, Kitâbü'l Vesâyâ (Fütûhât Deryasndan Vasiyetler I), s. 17; DA, C.20, s.495.
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dile getirdii konulara dâir cümleler arasnda mertebelerin deimesine bal olarak yer

yer tezatl durumlar da ortaya çkar. Bu paradoksal ifâdeler bu tür literatürün yapsal

özelliklerindendir.

bnü'l-Arabî çok sayda eser vermi bir müelliftir ve ilk liste çkarma

teebbüsü olan el-Fihrist'te 248 kitabnn ismini zikretmitir. Vefâtmdan yaklak alt

yl önce Eyyubîler'den Gazi el-Melikü'l-Muzaffer ehâbeddin'e verdii el-îcâze'deki

ikinci listede bu say 289
5

a ulamaktadr. Her iki listedeki mükerrerler hariç toplam 289

eserden ancak 98M günümüze ulamtr. 19 Osman Yahya, 1948 ylnda îbnü'l-

Arabî'nin eserlerinin tespit ve tasnifi üzerine Franszca olarak gerçekletirdii doktora

çalmasnda toplam 856 eseri inceleyerek haklarnda bibliyografik bilgi vermitir.

Osman Yahya'nn geni taramalarna dayanan tespitlerine göre Îbnü'l-Arabî'ye âit

denilebilecek eser says tahminen 550 civarndadr.
20 Bu deerlendirme nda bu

gün için bnü'l-Arabî'nin yaklak 245 eserinin günümüze ulat söylenebilir. bnü'l-

Arabî'nin eserlerinin tamamm burada belirtmek çok fazla yer alacam düünerek biz

sadece birkaç tanesini zikredeceiz.

Önemli baz eserleri unlardr:

• el-Fütûhâtü'1-Mekkiyye fî ma6

rifeti '1-esrâri '1-mâlikiyye ve'l-mülkiyye.

Müellifin en büyük eseridir. Dier eserlerinin bu kitabn ilgili bölümlerinin
1

birer zeyli olduu söylenebilir. Bu 37 ciltlik nüsha stanbul'daki Türk ve

slâm Eserleri Müzesi'ndedir. Türkçe'ye ve dier dillere çok ksa baz

ksmlar tercüme edilmitir.

• Fusûsü'l-hikem ve husûsü'l-kilem. Sadreddin Konevi eliyle yazlan ve

müellifi tarafndan görülen nüshas stanbul'daki Türk ve slâm Eserleri

Müzesi'ndedir. Ebü'l-Alâ el-Afîfî tarafndan açklamalarla yaymlanan

üzerine bir çok erh yazlmtr.

DA,C.20,s.495,514.

Karada, a.g.e.
5 s. 20; DA, C.20, s.514.
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Ibnü'l-Arabî'nin baslan dier baz eserleri de unlardr: Risâletü'l-envâr, el-

îsfâr'an netâ'ici'l-esfâr, el-îsrâ ile'l-makâmi'l-esrâ, Rühü'l-kuds, et-Tecelliyâtü'l-

ilâhiyye, An-kâ'ü mugrib fî ina'rifet-i hatmi'l-evliyâ ve emsi'1-magrib.

Resâilü Îbni'l-Arabî adl derleme müellifin yirmi dokuz risâlesini ihtiva

etmektedir. Bu derleme ehâbeddin el-Arabî tarafndan da neredilmitir.
21

bnü'l-

Arabi'nin en son eseri el-Cem'u ve't-Tafsîl fî Esrâri't-Tenzîl adm tayan büyük tefsiri

Sure-i Kehfe kadar gelmi ve ikmâline ömrü vefa etmemitir.
22

îbnü'l-Arabi'nin

eserlerinin tamamm burada belirtmek çok fazla yer alacam düünerek biz sadece

birkaç tanesine

2l DA, C.20, s.514.
22 bn Arabî, Nefsini Bilen Rabbini Bilir, s. 12.
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3. KONUYLALGL ESERLER

Tasavvuf tarihinde önemli bir yer igâl eden "melâmetîlik" konusunda

zamanla bir çok eser kaleme alnmtr. Bu konu üzerinde yazlm imdilik bilinen ilk

müstakil eser, mehur mutasavvf Ebû i Abdurrahman es-Sülemî'ni& (Ö.412/1021)

"Risâletü'l-Melâmetîyye" adl eseridir.* Melâmet düüncesinin orijinal özellikleri

hakknda en geni ve güvenilir bilgileri bu eserde bulmaktayz. u var ki, onun

nakletmi olduu her sözü kimden iitmise isimlerini vermek sûretiyle, kaydettii her

sözün lafz itibariyle deilse de mânâ itibariyle melâmîliin büyüklerine ait olduunu

kabul edebiliriz. Sülemî'nin dndaki dier eserleri tetkik ettiimiz kadaryla,

melâmetîlerin söyledikleri sözlere, tuttuklar yollara çok az ve geliigüzel

deindiklerine âhit oluyoruz. Melâmetîliin ilk devresi hakknda imdilik bunun

dnda müstakil bir eser bilinmemekle beraber, bu konuya bölümleri arasnda yer veren

baka eserler de mevcuttur. Bunlara örnek olmak üzere,

• Muhyiddîn Îbnü'l-Arabî'nin "el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye",

• HucvM'nin (Ö.465/1073) "Kefu'l-Mahcub",

• Sühreverdî'nin (Ö.632/1235) "Avârifu'l-Maârif'

,

• Molla Abdurrahman Câmî'nin (Ö.898/1493) "Nefehâtü'l-Üns Min

Hadarâti'l-Kuds",

• Ebû Serrac'n "El-Lüm'a"

• Kelabâzi'nin "El-Taarruf li Mezhebi Ehli't-Tasavvuf

'

• Kueyrî'nin "Kueyrî Risalesi" (melâmetîlik Risâle'de» özel bir bölüm

• içinde bahsedilmemitir fakat esaslar geni ekilde dier konularn

içinde anlatlmtr.)

adl eserlerini zikredebiliriz.

* Sülemî'nin bu eserini Ömer Rza Dorul geni bir mukaddime ile yeni Türkçe'ye tercüme etmi ve

"slâm Tarihinde lk Melâmet" adyla 1950'de neretmitin
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Osmanl döneminde de melâmetîlik hakknda çeitli eserler yazlmtr.

Bunlarn en önemlilerinden bir kaç unlardr:

• Hakîkî Bey'in "îradnâme"si. (Bu risâle, Bayramî Melâmîleriyle ilgili

olan en eski risâledir.)

• La'lizâde Abdülbâki'nin (ö. 11 59/1 746) "La'lizâde Risâlesi" veya

"Menâkb- Melâmiyyeyi Bayrâmiyye" adyla mehur olan

"Sergüzet"i,

• San Abdullah Efendi'nin (1071/1661) "Cevheretü'l-Bidâye fi

Dürreti'n-Nihâye" ile "Semerâtü'l-Fuâd" adl eserleri,

• Müstakimzâde Süleyman Sâdettin'in (1002/1787) "Menâkb-

Melâmiyyeyi uttâriyyeyi Bayrâmiyye"si,

*

• Seyyid Muhammed Nûrü'l-Arabî'nin (1305/1889) "Risâle-i Sâlihiyye"

adl eseri,

• Haririzâde Muhammed Kemâledcün Efendi'nin (ö. 1299/1 882)

"Tbyânu Vesâili'l-Hakâik fi Beyân-i Selâseli't-Tarâik" adl tarikatlar

ansiklopedisi mahiyetindeki büyük eserinin "Melâmiyye" ksm,
1

• Bursal Mehmed Tâhir'in (Ö.1343/1924) "Menâkb- eyh Hâce

Muhammed Nûrü'l-Arabî ve Beyân- Melâmet ve Ahvâl-i

Melâmiyye"si,

• Sâdk Vicdânî'nin "Tomâr- Turuk-u Âliyye, Birinci Cüz: "Melâmîlik"

adl kymetli eseri.

Cumhuriyet döneminde ise bu konu üzerinde yaplm en detayl ve en

kymetli çalma Abdülbâki Gölpnarl'nn " Melâmîlik ve Melâmiler" adl eseri olup,
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bildiimiz kadaryla u ana kadar bu eseri aan bir çalma yaplm deildir. Fakat

Abdülbâki Bey bu eserinde, aratrmamzda asl yer tekil eden ilk devre

melâmîlerinden daha fazla, ikinci ve üçüncü devre melâmîleriyle alâkalanm ve ilk

devre melâmîlerine ancak 29 sayfa ayrabilmitir.

Yukarda zikredilen eserlere ilâve olarak günümüzde makale ve kitap türünde

ilk devre melâmet hareketleri ile ilgili yaplan çalmalar öyle sralayabiliriz:

• Mustafa Kara, "Melâmetiyye", ÜFM (Prof. Dr. Sabri Ülgener'e

Armaan), C.43, S. 1-4, stanbul, 1987.

• Mustafa Kara, "Fütüvvet-Melâmet Münasebeti", Türk Kültürü ve

Ahîlik, istanbul, 1986.

• Osman Türer, "Melâmîlie Dâir", Türk Kültürü Aratrmalar, Aralk

1985, S.39.

• Osman Türer, "Melâmet Düüncesinin Orijinal Özellii ve Bu
Düüncede Zamanla Meydana Gelen Deimeler", slâmî

Aratrmalar, C.2, S.6, Ankara, 1988.

• Cavit Sunar, "Melâmîlik ve Bektâîlik", AÜÎF Yaynlan, Ankara,

1975.

• brahim Âgâh Çubukçu, "Melâmîlik Hakknda Gözlemler", slâm

limleri Enstitüsü Dergisi, V, Ankara, 1982.

• Yusuf Ziya nan, "slâm'da Melâmîliin Tarihi Geliimi", Bayramk

Yaymevi, stanbul, 1976.

• Abdurrahman Cerraholu, "Dünkü ve Bugünkü Melâmiler", stanbul:

Bayrak Yaynclk, 1984.

Osman Türer, "Melâmet Düüncesinin Orijinal Özellii ve Bu Düüncede Zamanla Meydana Gelen

Deimeler", slâmi Aratrmalar, C.2, S.6, Ankara,1988, s.57-58; Abdülbâki Gölpnarl, Melâmîlik

ve Melâmiler, stanbul: Gri Yaynlar., 1992, s.24.
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• Ahmed Abdu'l-Cevâd ed-Dûmî, "el-Melâmetiyye eviU-Melâmiyye",

Mecelletü'l-Ezher, C.32, S.3-4, Kâhire, 1960.

• Nasrullah Pürcevâdî, "Menbaî Kohen der Bâb- Melâmetiyân-

Niabur", Maârif, S.l-2, Tahran, 1377.

• Abdülhüseyin Zerrînkûb, "Ehl-i Melâmet ve Râh-i Kalender",

Mecelle-i Dânigede-i Edebiyyâ ve Ulûm-u nsanî, S.l, Tahran, 1354.

• Kâsun Ensârî, "Melâmetiye", Ferheng-i rân- Zemin, Tahran, 1365,

XXVI.

• Sara Sviri, "Hakîm Tirmidhî and The Malâmatî Movement in Early

Sufism", Classical Persian Sufism: From its Origins to Rumi, ed.

Leonard Lewisohn, London, 1993.

• Morris S. Seale, "The Ethics of Malâmatîya Sufism and The Sermon

on The Mounf\ The Müslim World, C.53, S.l, A.B.D. 1968.

• Roger Deladriere, "Les Premiers Malâmatiyya: 'Les Gardiens Du

Secret' (al-Umanâ)", Melâmis-Bayrâmis, istanbul: îsis Yaymevi, 1998.

• Ali Bolat, "Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâmetîlik", Birinci bask,

istanbul: însan Yaynlan, 2003.

Biz bu mütevazi çalmamzda, ortaya çkt ilk devirlerden itibaren söz

konusu olan orijinal "melâmet" düüncesinin önemli hususiyetlerini tesbit etmeye ve

zamanla bu düüncede meydana gelen baz deimelere imkân ölçüsünde iâret etmeye

çalacaz bunu yaparken de tezimizin asl konusu olan, bnü'l-Arabfnin "Fütûhât-

Mekkiyye"sinde yer alan "melâmetîlik" bölümünü esas alacaz.
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4. MELÂMETÎLK VE TARHGELM
4.1 Melâmetîlik Nedir?

Melâmet, arapçada "levm"den türetilen ve "ayplama", "knanma" anlamna

gelen bir sözcüktür.
24

Ayplama: Kendine yönelik özeletiri demektir. Nefsini terbiye etmek ve

nefsani huylarn Muhammedi edep çerçevesinde düzene sokulmas, kabul edilebilir

hale dönütürülmesi amacyla bilinçli olarak yaplan bir mücâdele, muhâkeme ve

mücâhededir.

Knanma: Bakalarnn eletirilerine açk olmak demektir. Kii her iin en

iyisini, en güzelini, en dorusunu kendisi yapar iddiâsnda olmamaldr. Hikmet yani en

iyi, en güzel ve en doru nereden tecelli ederse kabullenilmeli ve alnmaldr. Çünkü,

hikmet iyi insanlarn veya iyi olma iddiâsmda olan insanlarn maldr.

Görüldüü üzere ayplama ve knanma kiinin kendisini eitmesine

yöneliktir.
25

Bir tasavvuf stlâh olarak, melâmetîliin bir çok tarifleri yaplmtr.

Melâmetî; knayann knamasndan korkmamak, hayr gizlemek erri aça vurmak,

nefsi kötülemektir. Daha açk bir ifâdeyle; ibâdetini gizleyip, günahlarm aça vuran

her türlü riyâdan ve kendini beenmilikten iddetle saknan giyim kuamlarnda iaret

maksadyla (hrka, taç) gibi özel bir kyâfet kullanmayan hatalarnn ve günahlarnn

aça çkmasyla insanlarn knamasndan holanan ayrca knana knana nefsini

ezeceine ve sonuçta onu doru yola getireceine inanan ahsa melâmetî veya melâmî

denir. Ayrca Horasan bölgesinde yaygn olduklarndan dolay bunlara " Horasâniler",

"Horasan Erleri" ve "Horasan Erenleri" de denilmitir. Melâmet kelimesini yukarda

24 DBA, C.5, 1994 s.380; Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatler, I. Basm, stanbul: Cep Üniversitesi

letiim Yaynlar, 1992, s.75.
25 brahim Hakk öçal, Kuadal brahim Melâmi Sohbetler, Aydn: Meksav Yayn Kurulu, 1998, s.5-

6.
26
Mustafa Kara, "Melâmetiye", stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Mecmuas (Prof. Dr. Sabri

Ülgener'e Armaan), C.43, S.l-4, stanbul, 1987, s.561.
27
Bâki Yaar Altnok, Hac Bayram Velî (Bayramîlik Melâmiler ve Melâmîlik), Ankara: Oba

Kitabevi, 1995, s. 173; smet Zeki Eyubolu, Günün Inda Tasavvuf ve Tarikatler Mezhepler

Tarihi, stanbul: Geçit Kitabevi, 1987, s.233.
28

Türer, a.g.m., s.58-59.
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verdiimiz lügât mânâsnn tamamen dnda baz lügât kitaplarnda, "hükemâ-i

kelbiyye" ve "kelbiyyûn" diye hayret verici tarifler dahi bulunmaktadr.
29

4.2 Melâmetîliin OrtayaÇk
Melâmetîlik tasavvuf ekolünün doduu ilk dönemlerden itibaren, bu akma

paralel ve onunla içiçe kendine has bir akm olarak günümüze kadar gelmitir. VIIL

yüzyldan itibaren slâm toplumu içerisinde beliren sufîler, kendilerine âit tekkeleri,

baz özel kyâfetleri ve herkesten az çok farkl yaant tarzlar ile, toplum içerisinde ayr

bir zümreyi tekil ediyorlard. Söz konusu dönemde bilhassa Irak bölgesinde yaygm

olan ve kendilerine has düünce sistemlerinin yansra, ekli planda da toplum

içerisinde ayr zümreyi oluturan sufîler, hem halk nazarnda hem de siyâsi iktidarlarca

itibar ve bir takm imtiyazlara sahiptiler. Gördükleri bu rabet, sufîlerin nefisleri ile

olan mücâdelelerini güçletirdiinden, X. asrda Horasan ve Mâveraünnehir bölgesinde

zamanla "melâmetîlik" akmnn domasna sebebiyet vermilerdir.
*

Melâmetîlii ilk defa bir düünce sistemi olarak teessüs ettirdii kabul edilen

ve "melâmetî" lakabyla anlan zât, Niâbur sufîleri arasnda öhret bulmu olan Ebû

Salih Hamdûn b. Ahmed b. Ammâr el-Kassâr (ö.271/884)Mr.
30 Hamdûn el-Kassâr'm

"melâmet" düüncesinin yaylmasnda büyük etkisi olmakla beraber, ondan önce ve

sonra vefât etmi bir çok ahsiyetin önemli bir rol oynad da gerçektir. Hâtemü'l-

Asamm (Ö.237/851)
31

, Ahmed b. Hadraveyh (Ö.240/854)
32

, Muhammed b. Fazl el-Belhî

(Ö.329/940)
33

,
Yahya b. Muaz Râzî (Ö.258/871)

34
, Ebû Hafs el-Haddâd (Ö.270/883)

35
ve

Ebû Osman el-Hîrî (Ö.290/903)
36

gibi mehur sufîler bunlardandr. Bu zâtlar, Horasan

29 Daha geni bilgi için bkz. Sâdk Vicdânî, Tomâr- Turûk- Âliyye (Tarikatler ve Silsileleri), Yayna
Haz.: rfan Gündüz, stanbul: Enderun kitabevi, 1995, s.10-1 1

.

30
Hal tercümesi için bkz. Abdülkerim Kueyrî, Tasavvuflmine Dair Kueyrî Risalesi, Haz.:

Süleyman Uluda, III. Bask, stanbul: Dergâh Yaynlan, 1999, s.l 16; Abdurrahman Câmî, Nefehâtü'l-

Üns Min Hadarâti'l-Kuds, Tercüme ve erh: Lâmi Çelebi, Haz.: Süleyman Uluda, Mustafa Kara,

stanbul: Mârifet Yaynlar, 1998, s.187-188; Hamdun Kassâr'n tarikat silsilesi, Tomâr- Turûk- Âliyye,

s.23'de verilmitir.
3

1

Kueyrî, a.g.e., s. 1 1 0.
32
Kueyrî, a.g.e., s. 112.

33
Kuçyrî, a.g.e., s. 121.

34
Kueyrî, a.g.e., s.l 1 1.

35
Kueyrî, a.g.e., s.l 13.

36
Kueyrî, a.g.e., s.l 18.
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bölgesinde "melâmet" düüncesini hzla yaymlar ve asrlar boyu devam edecek olan

bu düünce sisteminin öncülüünü yapmlardr.
37

Melâmîlik, ortaya çkt ilk dönemlerde melâmetîlik adyla mehurdu. Tetkik

ettiimiz eserlerde gördüümüz üzere, Osmanl döneminde ve günümüzde bu ismin

yerini, melâmîlik ad almtr.

4.3 Melâmetîliin Geçirdii Devreler

Melâmetîlik, müstakil bir tasavvufî ekol olmakla beraber zamann ak
içerisinde deiik tezâhürlerle varlm sürdürerek, genel olarak bir tarikat olmaktan

çok her tarikatta belli ölçülerde iz brakm bir anlay, bir merep olarak

deerlendirilmitir. Bu hareketi bir tarikat olarak deerlendirenler ise melâmetîlii,

tarihi açdan üç önemli devreye ayrmlardr:

1 . Melâmiyye-i Kassâriyye (Sddîkiyye tarikatnn) ûbesi

2. Melâmiyye-i Bayrâmiyye (Bayrâmiyye tarikatnn) kolu

3 . Melâmiyye-i Nûriyye (Nakibendiyye tarikatnn) kolu
38

4.3.1 lk Devre Melâmetîleri (Melâmiyye-i Kassâriyye)

îlk devre melâmetîlii, Abbasiler dönemi (750-1258) balarnda Horasan'n

esnaf tabakas arasnda bir tasavvuf hareketi olarak domutur. Baz aratrmaclar bu

tasavvufî hareketin önce Badat tasavvuf ekolü bünyesinde ekillendiini ve Ebû

Hâim Sufî (Ö.767) ile Süfyan Sevrî (Ö.777) gibi mutasavvflar tarafndan temsil

edildiini belirtirler. Dier yandan VIII. yüzyln sonlarnda brahim Edhem (Ö.777) ve

akîk Belhî'nin özellikle "fakr" ve
6t
tecerrüd" anlay bakmndan melâmetîlii

etkiledikleri bilinmekle beraber bu tasavvuf hareketine asl kiiliini IX. yüzylda

Hamdûn Kassâr (Ö.884) vermitir. Balangçta "fakr" ve "tecerrüd" gerei, kendilerini

her türlü dünya ihtiyacndan uzak tutmaya çalan melâmetîler, Hamdûn Kassâr
5n

37
Sülemî, Risâletü'I-Melâmiyye, Ter. Ömer Rza Dorul, (slâm Tarihinde îlk Melâmet adyla), Gün

Basmevi, stanbul: nklâp Kitabevi, 1950, s.40-41; Gölpnarh, a.g.e., s.5.
38

Vicdânî,a.g.e.,s.l9.
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sistemletirdii ilkeler dorultusunda Allah'a ulamak için kendilerini aalayp

knamay, darya kar yalnzca kusurlarm gösterip yaptklar iyilikleri gizlemeyi

temel hayat felsefeleri kabul etmilerdir.
39

Melâmetîlik, ilk devrin en büyük velîlerinden Ebû Salih Hamdûn b. Ahmed b.

Amârete'l-Kassâr en-Nisâburî (k.s)'a nisbet edildiinden, ilk devre melâmetîliine;

"Kassâriyye" mensub ve ballanna "Kassâriyân" ad verilmitir
40

.

Tezkiretü'l-Evliyâ sahibi Feridüddin Attar, melâmetîliin Niabur'da Hamdûn

Kassâr vastasyla yayldm haber vermitir.
41 Ayn malumata Kueyrî'nin

Risâlesinde de rastlamaktayz.
42

Câmî Nefehât'nda, onun nam ve öhretinin Irak'a

kadar gittiini ve Sehl Tüsterî (Ö.283/896)
43

ile Cüneyd Cö.297/909)
44'^ Kassâr'

methettiklerini; hatta "Eer Ahmed-i Mürsel (s.a.v.)'den sonra peygamber gelseydi bu

taifeden gelirdi" dediklerini kaydediyor.
45

IX. yüzylda Hamdûn Kassâr bata gelmek üzere Ahmed b. Hadraveyh, Ebû

Türâb- Nahebî (Ö.245/859)
46

, Ebû Hafs Haddâd, ah ucâ-i Kirmâni (Ö.270/883)
47

Horasanl mutasavvflarn temsil ettii melâmetîlik, X. yüzylda Ebû Osman HM,

Yusuf b. Hüseyin Râzî (Ö.304/916)
48

, Abdullah b. Münâzil (Ö.330/941)
49

tarafmdan

sürdürülmü, Niabur, Herat, Merv, Belh ve Kâbil'de odaklanan hareket, zamanla

Badat-Basra merkezli Irakîler ve Muhammed Mâuk-i Tûsî araclyla da Türkmen

boylan arasnda taraftar bulmutur.

39 DBA., C.5, s.380.

^Vicdânî, a.g.e.5 s.l9.
41

Feridüddin Attar, Tezkiretü'l-Evliyâ, Haz. Süleyman Uluda, stanbul: lim ve Kültür Yaynlan.,

1985, s.436.
42
Kueyrî, a.g.e., s. 11 6.

43
Kueyrî, a.g.e., s. 108.

44
Kueyrî, a.g.e., s.l 17.

45
Câmî, a.g.e., s. 187.

46
Kueyrî, a.g.e., s. 113.

47
Kueyrî, a.g.e., s. 123.

A Q

Kueyrî, a.g.e., s. 124.
49
Kueyrî, a,g.e., s. 133.
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4.3.1.1 lk Devre Melâmet Düüncesinin özellikleri

tik devre melâmetîleri, Sddîkiyye kolundandr ve çou tarikat terbiyesi

almtr. Bu cihetten riyâzat, mücâhede, murakabe ve müâhedeye çok önem verirler.

Riyâzat ve çile çekmek, tevhid yolunun vazgeçilmez kural olduundan, bu kurala

sadâkat göstermilerdir. lk devre melâmetîleri islâm dininin ekil ve kalplarna son

derece riâyetkâr ve dikkatlidirler. lk devre melâmetîlikte hedef; insan sevgisi ve insana

hizmettir. Bu gayeye varmak için özel bir eitim ve felsefî görüleri yoktur. Her biri bir

tarikatta yol alm ve tarikatlarn tüm merâsimlerine tâbi olarak gelien bu er kiiler her

nevi merâsim ve imtihandan geçmi, tarikat çilesi çekmi, ekil ve kalplar içinde

seyrederek ekilsiz ve kalpsz gerçek bir hürlük ve sevgiye erimilerdir.
50

Melâmetîlerin ruhâni yaantlar hakknda verilen tüm bilgilere dikkat

ettiimizde, bu kaidelerin menfî mahiyette olduklarn görüyoruz, lk devre

melâmetîlerin ilk özellii, kendilerini levm ettirmek ve meziyetlerini gizleme

hususunda gösterdikleri hassasiyettir.
51 Bu hususta Sülemî öyle der: "Melâmetî kendi

nefsi için bir hak tanmaz, onu halis muhlis er tand için hiçbir inann yahut

herhangi bir i ilemesini ho karlamaz. Çünkü halis muhlis er tand nefsinden

ancak riyâ ve küstahlk sâdr olacama kaanidir ve onun için nefsine kar, daima

muhalefet eden, daima kar koyan bir tavr taknr. Nefsi levm etmekten de murad

budur.

Dier taraftan melâmetî, Allah ile arasndaki hereyin, bakas tarafndan

görülmemesi icap eden bir sr olduuna inanr, bu sun saklamaya en büyük önemi verir

ve herhangi bir kimsenin bu srra âinâ olmamas için en büyük gayreti gösterir. Onun

için halka kar, kulluk edebini ihmal etmeyen bir adam olarak görünür ve Hak'la

arasndaki sim saklar. Hatta melâmetîler, halka belli etmedikleri srlan fa etmemek,

methedilmelerine sebep olacak hallerini belli etmek yüzünden gurura kaplmamak için,

halk tarafndan levm ile, hiddet ile, istihza ile karlanacak, aleyhlerinde bir sürü söz

söylenmesine yol açacak hareketleri yapmaktan da çekinmezler. Halkn onlar levm

50
Yusuf Ziya nan, slâmda Melâmîliin Tarihî Geliimi, stanbul: Bayramk Yaynevi, 1976, s.90-

92.
51
nan, a.g.e., s.47.
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etmesinin mânâs da budur. Melâmetîler, halka kar kendilerine lâyk olan muâmele ve

ahlâk, tabiat gerei olan hali gösterirler. Fakat Allah'm kendilerine emânet ettii gizli

emânetleri korurlar. Tüm bu düüncelerle paralel olduu için, melâmetîler, vusül,

kurbiyet, fenâ gibi hallerden bahsetmeyi dier mutasavvflara brakmlardr."

Nefsi de gayr da levm etmek konusunda Ebû Hafs öyle buyurmaktadr:

"Melâmetîler, vakitlerini korumak, srlarm saklamak bakmndan Hak ile beraberdirler

ve onun için Allah'a yaklamak üzere yaptklar her ibâdet yüzünden de kendilerini

levm ederler. Fakat halka kar bütün kötülüklerini ve çirkinliklerini gösterirler ve

bütün güzelliklerini gizlerler. Halk onlarn d görünülerine bakarak onlar levm

ederler. Onlar da iç yüzlerini bildikleri için kendi nefislerini levm ile megul olurlar."

Melâmetîliin esas düüncesini anlatan en güzel tarifbudur.
5'52

Bu hususla ilgili Sâdk Vicdânî'nin görüleri öyledir: "O arifler topluluuna

mensup yüce kiiler, ucüb ve riyâdan an derecede kaçndklar için, d
davranlarndan içindeki gizli hallerine intikâl edilemeyecek davran, hal, fiil ve

sözleri tercih etmi, avamla avam, havasla havas olarak gerçek yüzlerini sezdirmemeyi,

avam arasnda kyafet ve görünü itibariyle de ayr bir yer tutmamak ve ayrt

edilmemeyi mesleklerinin esas olarak benimsemilerdir."
53

"îhlâs, melâmetîlerin müsbet hedefi olduu halde melâmetîler ondan

bahsetmemiler ve bu hedefi gerçekletirmek üzere riyâ aleyhinde uzun uzadya söz

söylemilerdir. Çünkü nefis hakkndaki karamsar görüleri onlar nefsin en belli bal

vasflarndan olan riyâya kar en kesin harbi açmalarna sebep olmu ve bunlar

melâmetîlii riyâ ile mücâdele için vesile saymlardr. îhlâs, yalmz Allah'a itaat etmek

ve yalmz ona yaklamak yoludur. îhlâs, kulluu bütünüyle gerçekletirmek ve yalmz

Allah'a hasretmektir, gerçeklikte nefsi, beenmekten ve ona sayg, itibar gözüyle

bakmaktan kurtulmaktr. Bunlar gözönünde tuttuumuz takdirde halis melâmetînin

riyâdan tamamyla kurtulan, kendini beenmekle her alakay kran insan olduunu

anlarz. Onun için melâmetî riyâdan ve kendini beenmekten içini tamamyla

Sülemî, a.g.e., s.21-22.

Vicdânî, a.g.e., s. 13.
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temizlemi ve bu sayede en temiz kulluu hissederek yaatm, bu sayede Allah'a

yaknlk payesine ermi olan kimsedir.

Nefsin her iyiliini inkâr eden, onun hakiki varlm, ilim ve irâdesini ve her

iyiliini tanmayan, onu her lezzetten, itaat zevkinden, hatta Allah'a yakn olmak ve

Allah' sevmek isteinden mahrum, onu her kötülüe, her suça ve her çirkinlie

mahkum eden karamsar görü, melâmetîlerin en belli bal vasflan arasnda yer alr.

Melâmetîlerin riyâ kelimesinden anlad mânâ, sadece insann gizlediinden

gayrisini aça vurmas deildir. Melâmetîye göre riyâ, insann hakikat olmayan

açklamasdr ve onun nazarnda hakikat, her amelin Allah için yaplmas ve her

iradenin Allah'a âit olduunun bilinmesidir. Onun için insann nefsi namna herhangi

ameli veya herhangi iradeyi iddiâ etmesi, halis muhlis riyâdr. Melâmetîye göre

herhangi amel veya halin halis olabilmesi için ihtiyar unsurunun ona karmamas icap

eder. Bunlar ihtiyarsz olarak vuku bulursa, onun nazarnda halistir."

Melâmetîler, melâmet düüncesini ön plâna almalarm birtakm sebeplere

dayandrmlardr. Hucvîrî Kefu'l-Mahcûb adl eserinde zikrettiine göre, baz tutum

ve davranlarla halkn knamasna maruz kalmay, bunu mânevi ilerleyi için bir vesile

kabul etmeyi ve bu durumdan sevinç duymay prensip kabul eden baz melâmetîler, bu

hususta Hz. Peygamber (s.a.v.)'i örnek aldklarm söylüyorlard. öyle ki: "Hz,

Peygamber (s.a.v.) nübüvvetinden önce toplum içerisinde üstün bir mevkiye sahip olup

herkes tarafndan takdir edilmekte övülmekte iken nübüvvetle müerref olup, Allah'n

en sevgili kulu olduktan sonra, ayn toplum ona dil uzatm, çeitli iftiralarla knayp

kötülemilerdi. Bu ise, O (s.a.v.)'nun mânevi mertebesinin daha da yükselmesine vesile

olmutu. Yani melâmetîler, kendi tutum ve anlaylarnn bizzat Hz. Peygamber

(s.a.v.)'in ahsnda yaanm olduunu, kendilerinin de O (s.a.v.)'nun yolunu takip

ettiklerini kabul ediyorlard."
55

Melâmetîler, düüncelerine Kur'ân- Kerim'den de delil göstermilerdir.

Meselâ,

54
Sülemî, a.g.e., s.63-65.

55
Ebu'l-Hasan Ali b. Osman el-Hucvîrî, Kefu'l-Mahcûb, Beyrut: Dârü'l-Nehdetü'l-Arabiyye, 1980,

s.259-260.
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• "...Onlar hiçkimsenin yergisinden ve knamasndan çekinmezler. Bu

Allah'n bir badr, onu dilediine verir. Allah'n lütfü genitir (O),

hereyi bilir."
56

Bu âyet hakknda müfessirlerin yorumlan öyledir: "Onlar Allah yolunda

cihad ederler, bu yüzden knayann knamasndan korkmazlar yani hem cihad ederler

hem de münafklar gibi unun bunun hatrna, gönlüne bakmaz, dedikodularndan

saknmaz, vazifelerini yaparlar. Bu durum ve vasflar ise srf Allah'n fazl ve

ihsandr."
57

"Hayat ölçülerini ve hükümlerini insanlarn arzularna dayandranlar, yardm

ve destei insanlardan bekleyenler, insanlarn yergisinden çekinirler. Ancak insanlarn

arzularna, ihtiras ve deer yarglarna hakim olmas için Allah'n terazisine, kriter ve

deerlerine bavuranlar, gücünü ve onurunu Allah'm gücünden ve O'nun verdii

onurdan alanlar, insanlarn ne söyledikleri ve ne yaptklar hiç ilgilendirmez. Bu

insanlarn durumu ne olursa olsun. Sonra Allah tarafndan seçilmeleri, O'nunla seçkin

müminler arasndaki karlkl sevgi, onlarn özellikleri ve ünvanlan haline getirdii

karakteristik çizgiler, onlarn gönlünde yer alan güven duygusu, tüm bunlar Allah'

m

lütfudur."
58

• "Yine hayr, yemin ederim o sürekli kendini knayan nefse."
59

Bu âyet hakknda ise müfessirlerin birbirine yakn açklamalarna rastlyoruz.

Abdullah b. Abbas bu konu hakknda, "kendini kyasya eletiren nefis kastedildiini"

belirtir. Kyasya eletirmeyi "kötülemek, knamak" anlamnda alglamak gerektiini de

ilâve eder. Ikrime bu kavram açklarken "insan keke öyle öyle yapsaydm diyerek

kendini hem iyilikleri hem kötülükleri konusunda knar" demektedir. Seyyid Kutup'a

göre bu açklamalarn en tutarls Hasan- Basri'nin açklamasdr. O "kendini knayan

nefis" kavramm öyle yorumlamtr: "Vallahi, müminin her zaman özünü

eletirdiini, nefsini knadm görürsün. Günahkâr kimse ise tutturduu yolda ilerler,

56
Maide Sûresi (5): 54.

57
Elmall Muhammed Hamdi Yazr, Hak Dîni Kur 5ân Dili, C.3, Ankara: Akça Yaynlan, 1995, s.206.

58
Seyyid Kutup, Fî Zlâli'l-Kur'ân, CIO, Çev. Salih Uçan, Vahdettin nce, Mehmed Yolcu, ibrahim

Türklti, brahim Tüfekçi, stanbul: Dünya Yaynclk, 1991, s.301.
59 Kyâmet Sûresi (75): 2
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özünü eletirmek hiç aklna gelmez." te Allah katnda üstün ve deerli nefis bu özünü

eletiren, uyank, çekingen, iç konumalarla kendini hesaba çeken, kendi kendini

aldatmaktan kaçman nefistir."
60

Hucvîrî, melâmetîlerin düüncelerinin doruluunu göstermek için ileri

sürdükleri bir baka delili zikredilen eserinde öyle ifâde etmitir: "Onlara göre tblis'i

kendisi ve dier yaratklar beendikleri halde, onun tutumunu Allah-u Teâlâ (c.c.) ve

melekler beenmemi, kendisinin ve dier varlklarn beenmesi ona bir fayda

vermemitir. Yine ayn ekilde "Ya Rab, yeryüzünde fesat çkaracak ve kan dökecek

birini mi yaratacaksn?"
61

Âyet-i kerimesinde Hz Adem (a.s.)' melekler beenmedii

gibi kendisi de iledii günahtan piman olmu ve kendi kendini knamtr. "Rabbimiz,

biz kendimize zulmettik..."
62
Buna karlk da Allah'm takdir ve rzasn kazanmtr,

"...unuttu ve biz onu azimli bulmadk."
63

Yani, kendisinin ve meleklerin beenmeyip

knamas O'na bir zarar vermedii gibi, bilakis onun için bir rahmet vesilesi olmutur.

Bu hâdise vesilesiyle Allah bütün mahlukâtna unu öretmi ve anlatmtr: Bizim

nezdimizde makbul olan, halk nezdinde metruktür, halkn makbulü olan da bizim

nezdimizde metruktür. Bu durumun kaçnlmaz bir neticesi udur: Halkn knamas Hak

dostlarnn gdas olmutur. Zira melâmet Hak dostlarnn merebidir. Melâmette kabul

ve makbul olma alâmetleri mevcuttur. Çünkü melâmette kurb, yani Allah'a yaknlk

alâmeti vardr. Bakalar halk nezdinde makbul olmaktan ne kadar holanrlarsa,

melâmetîler de bilâkis halkn merdudu olmaktan o kadar sevinirler."
64

Kueyrî, Risâle'sinde, özel bir bölüm içinde melâmetten bahsetmedii halde

melâmetîliin esaslar geni ekilde dier konularn içinde anlatlmtr. Bu risâle

üzerinde çalma yapan Süleyman Uluda, melâmetle fütüvvet arasnda çok sk bir

münasebet olduunu belirterek Hucvîrî'nin Kefu'l-Mahcûb'unda yer alan "melâmet"

bölümünü aynen buraya almay uygun görmütür. Biz de Hucvîrî'nin bu düüncelerine

aada yer verdik.

™ Kutup, a.g.e., C.10, s. 285; Yazr, a.g.e., C.8, s. 176.
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Araf Sûresi (7): 23.
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Hucvîrî melâmetîlerin Allah katndaki derecelerini anlatmak maksadyla u
deerlendirmeyi yapmaktadr: "O'na göre yüce Allah'n sünneti ve âdeti u esas

üzerinde cereyan etmektedir: O, kendisinden bahseden ve kendisiyle alâka kuran

herkesi tüm insanlara knattrr, fakat knanan insanlarn kalbini bu knamalarla megul

olmaktan muhafaza eder. Bu Allah'm gayreti ve kskanmasdr. 0 5 bu gayretle

dostlarm, güzellikleri bakalar tarafndan farkedilmesin diye, Allah'tan baka eyleri

düünmekten korur. Yine Allah onlar, kendi durumlarnn farkna varp kendilerini

beenerek kibir ve ucüb âfetine dümemeleri için kendi hallerini görmekten de

muhafaza eder. Bundan dolaydr ki Allah, haklarnda ileri geri laf etsinler diye halk

onlara musallat klmtr. Allah insanlara, iyi veya kötü ne yaparlarsa yapsnlar her

hâlükârda knamalar için "nefs-i levvâme" vermitir. Kötülük yaparlarsa kötülük

yaptlar diye, iyilik yaparlarsa da eksik ve kusurlu yaptlar diye melâmetîleri knarlar.

Yüce Allah'a giden yolda bu husus çok kuvvetli bir esastr. Çünkü bu yolda, insann

kendini beenmilik haline dümesinden daha tehlikeli bir engel yoktur, Allah kendi

lütfuyla dostlar için ucüb yolunu kapal tutmutur. Bu yüzden yaptklar güzel de olsa

halk onlardan holanmaz. Çünkü halk, Hak dostlarnn hal ve hareketlerini hakikat

gözüyle göremez. Melâmet ehli, mücâdeleri ne kadar çok olursa olsun, bunu kendi

kuvvet ve kudretlerinin neticesi deil, Hakk'a âit bir i olarak görürler. Bunun için de

ucüb haline dümezler. Bu durumun zaruri neticesi udur: Halkn knamas Hak

dostlarnn gdas olmutur. Zira melâmet, Hak dostlarnn merebidir. Bakalar halk

nezdinde makbul olmaktan ne kadar holanrlarsa, melâmetîler de bilâkis halk

tarafndan reddedilmi olmaktan o derece memnun olurlar."
65

Bu konuda dikkat çekici açklamalarda bulunan Hucvîrî, melâmetîlerin bu

ekildeki düünce ve davranlarnn niyet açsndan bir deerlendirmeye tabi tutmakta

ve her devirdeki melâmetîler için ölçü olabilecek önemli açklamalarda bulunmaktadr.

öyleki; insanlarda melâmet anlay üç ayr ekilde kendini göstermektedir:

''stikâmet" eklindeki melâmet: Bir kimse amelleri güzelce îfâ eder, dinin

hükümlerine riâyet eder ve ilerinde dürüstlükten ayrlmaz; bu özelliinden dolay halk

onu knar. Fakat o, halkn bu tutumuna hiç aldrmaz ve doru bildii yolda devam eder.

65
Kueyrî, a.g.e., s.3 12-314.
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Kasd eklindeki melâmet: Kii halk arasnda büyük bir makâm ve itibar

kazanm olur parmakla gösterilen bir ahsiyet haline gelir, bunun neticesinde kalbi

makâm ve itibara meyleder, gönlü halkla alâka kurmaya heves eder, fakat o, kalbini

halkn itibar etmesinden holanma duygusundan menederek, Hak ile megul olmaya

devam eder. Bunun için kendini melâmet yoluna girmeye zorlar, bu maksatla eriatn

sakncal görmedii baz davranlarda bulunmak sûretiyle halkn kendisinden nefret

etmesini temin etmeye çalr. Böylece halk onunla ilgilenmez hale gelir.

"Terk" eklindeki melâmet: Fert, küfür, dalâlet ve eriat terk etme eklinde

kendini gösteren bir melâmet düüncesine sahip olur. Buna ramen, yapt eylerin

melâmet olduunu iddiâ eder. Melâmette onun tuttuu yol bu olur.

stikâmet üzere olmak için melâmet yolunu tutan, münafkl kendinden

uzaklatran ve riyâdan saknan ahslar, halkn knamalarndan korkmazlar, her hal ve

art içinde hak bildikleri yolda yürürler, halkn kendilerine verecei isim (sfat, ünvan

ve lakab) ne olursa olsun onlar için müsavidir. Hucvîrî'ye göre, bu melâmet

tarzlarndan en ideal ve mükemmel olan; istikâmet eklinde olandr."
66

Üzerinde çaltmz eser, eyhü'l-Ekber îbn Arabi'nin Fütûhât-

Mekkiyye' sinin tercümesi olmas hasebiyle, ilk devre melâmetîlerin, yaantlar,

özellikleri, davranlarn, düüncelerini ele almtr. Bizim de bu çalmamzn asl

gayesi; yazarn tetkik ettii yerleri daha anlalr bir dille yazarak, hakknda eksik

brakt hususlara deinmek sûretiyle konuya açklk getirmektir. Bu nedenle beinci

bölümde bu konu hakknda daha fazla teferruata yer verilmitir.

4.3.2 kinci Devre Melâmîleri (Melâmiyye-i Bayrâmiyye)

kinci devre melâmîlii, XV. yüzylda Bayramîliin hâkim olduu Orta ve

Bat Anadolu'da ekillenir. Horasan kökenli Halvetîlerin ve Nakibendîliin fütüvvet

tekilâtna dayal Ahilerin, gelenekleriyle beraber kaynamasndan meydana gelen

Bayramîlik, bu dönemde ikinci devre melâmîliini ekillendiren bir mistik kurum

olarak dikkati çekmektedir.

Hucvîrî, a.g.e., s.26 1-263.
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Hac Bayram Velî'nin 1429'da vefât etmesiyle Bayramîlik iki ana kola

ayrlmtr. Bunlar emsîlik ve Melâmîliktir. Hac Bayram Velî'nin halifelerinden

Akemseddin kendi adma kurduu emsîlik ile klasik Bayramîlii devam ettirmi ve

bu koldan ayrlan Tennûrîlik XV. yüzyln sonlarnda stanbul'a girerek ilk Bayramî

tekkesini faaliyete geçirmitir. Hac Bayram Velî'nin dier halifesi Bçakç Ömer Dede

(Ömer Sikkîn) ise (Ö.1475) Akemseddin'in yolunun tersine bir yol izleyerek her türlü

tarikat ritüelini reddetmi, özel giysi ve sembollerde ifâdesini bulan mistik kurumlama

anlaym terk ederek futüvvet geleneklerine bal, zikrin ekilciliini deil, sohbetin

olgunlatnc özelliini ön plâna çkartan ikinci devre melâmîliinin temellerini

atmtr.67

Bçakç Ömer Dede'ye âit menkbelerin özünü oluturan tipik bir olay, onun

bu muhalif tavrm çarpc bir ekilde ortaya koymaktadr: Hac Bayram Velî'nin

vefâündan sonra Akemseddin eskisi gibi zikir meclisleri düzenlemekte, fakat Bçakç

Ömer Dede bu âyinlere katlmamaktadr. Bunun üzerine Akemseddin kendisinin zikre

girmesini, aksi takdirde tarikattan çkarlacan söyler. Ömer Dede ise kendisine hilâfet

sembolü olarak verilen tarikat tâc ile hrkasn iâde edeceini belirterek bu daveti

reddeder. Ertesi gün emânetleri almak için gelen Akemseddin ve müritleri, bahçede

büyük bir atein yandm görürler. Ömer Dede, hiç çekinmeden atee girer ve

üzerindeki taç ve hrka yand halde kendisine hiçbir ey olmaz.
68
Bayramî melâmîleri

arasnda yaygm olan bu rivâyet, bir bakma melâmî âdap ve erkânm ekillendiren

temel bir kural da gözler önüne sermektedir. Bu kural, dünya malna dükünlük ve

kendini halktan soyutlayacak her türlü ayrcalktan uzak durma gerçeini dile getirir.

Böylece melâmîler, benlik duygusunu artran ve kendilerini halktan ayran özel giysi ve

sembollere itibar etmemiler, klasik tarikat organizasyonlar oluturmamlar, görkemli

âyinler düzenlememilerdir.
69

Bayramî melâmîliinin ilk kurucusu Bçakç Ömer Dede70
, ayn zamanda

ikinci devre melâmîleri tarafndan tannan ilk kutuptur. Melâmîlerin kullandktan kutup

DBA., C.5, s.380-381.

Gölpnarl, a.g.e., s.41.

Vicdânî, a.g.e., s.30; Gölpnarl, a.g.e., s. 192.

DBA.
5 C.5, s.381-383; Gölpnarl, a.g.e., s.72.
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kavram, dier tarikatlardaki kurucusu eyhlere verilen "pîr" unvanndan daha kapsaml

bir içerie sahip olup bu mistik organizasyonun idaresini üstlenen mânevi bir otoriteyi

temsil eder ve tarihsel süreklilik gösterir. Bu açdan "sâhibü'z-zaman" saylan melâmî

kutuplan dier geleneksel tarikatlarn "eyh" ya da "halife" gibi yöneticilerinin üstünde

bir konuma sahip bulunup toplumsal saygnlk bakmndan Bektâîlikteki "dedebaba"

ve Mevlevîlikteki "çelebi" makâmna edeer bir statüyü igâl ederler. Dier yandan

Bçakç Ömer Dede'nin kutup tannmasyla melâmîlik, tasavvuf içinde muhalif bir

düünce hareketi olma özelliini korumakla birlikte hiyerarik yaplanmaya doru

yönelen ve sonuçta tarikatlama sürecine giren bir oluumun da balangcndadr.

Tasavvufun ekle âit düzenlemelerini reddeden fakat idâri açdan

kurumlamaya balayan melâmîlii XV. yüzyldan itibaren kendi yönetim

mekânizmasm ekillendirmi bir tarikat olarak nitelendirmek mümkündür. Ancak bu

yönetim mekânizmas hiçbir zaman dier tarikatlardaki gibi ayrntl görev dalmm
esas alan kadrolamaya izin vermemitir. Buna göre melâmîliin yönetim pramidi,

bata tarikat temsil eden bir "kutup" ve onun çevresinde belli sayda "kalbe bakc" ya

da "rehber" denilen görevlilerden meydana gelir. Bu yaplanmann içinde, tekke

organizasyonunu esas alan geleneksel tarikatlardaki eyhlik kurumu yoktur. Genellikle

melâmî eyhi denilen mutasavvflar ise, aslen melâmî olmakla beraber kendilerini

baka bir tarikattan gösteren ve bu tarikatlara âit tekkelerde postniinlik yapan

kiilerdir. Fakat bu anlay da zamanla deimi, XIX. yüzylda üçüncü devre

melâmîlii ile birlikte "eyh" kavram tarikata girmitir.

Bçakç Ömer Dede'nin vefâtyla önce Bünyamin Ayâî (Ö.1519), ardndan Pir

Ali Aksarâyî (Ö.1529) kutupluk makâmna geçmiler ve her ikisi de melâmîliin

stanbul'a girmesinden önceki dönemde faaliyetlerini yürütmülerdir.
72 rad

faaliyetlerini memleketi Aksaray'da sürdüren Pir Ali'nin ad Aleâddin Ali olarak

kaydedilmi olsa da, Gölpnarl, onun Aksaray'daki türbesinde bulunan kitâbeye

dayanarak asl adnn Bahâeddin Ali olduunu ifâde etmitir. Dier yandan bu

dönemde klasik Bayramîlie bal Tennûrîlik, Yavsi Baba lakabyla tannan eyh

71
Gölpnarl, a.g.e,, s. 190-1 92.

72 DBA., C.5, s.381.
73
Gölpnarl, a.g.e., s.44-46.
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Muhyiddîn îskilibî (Ö.1514) araclyla XV. yüzyln sonlarnda stanbul'a girmi ve

II. Bayezid'in desteini alarak Sultanselim'de ilk tekkesini kurmutur. Muhyiddîn

Efendi'nin saraydan gördüü bu destekle Bayramîlii güçlü bir siyâsi temele oturttuu

ve daha sonra tarikatnn muhalif kanadm oluturan melâmîlerin stanbul hayatna

girmeleriyle belirginleen ilk ciddi tepkiler de bu siyâsi gücün önemli rol oynad

açktr. Nitekim eyh Muhyiddîn Efendi'nin olu eyhülislâm Ebussuud Efendi

tarafndan verilen fetvâ üzerine melâmî kutbu Hamza Bâlî'nin katledilmesini,

Bayramîliin kendi içindeki tarihsel hesaplamay bu siyâsi güce dayanarak devlet

eliyle çözme giriimi eklinde deerlendirmek mümkündür.

Pir Ali Aksarâyî, Anadolu melâmîliinin balca temsilcilerindendir. Mehdîlik

iddiâsyla ortaya çkt bu yüzden faaliyetlerinin saray tarafndan sürekli izlendii

bilinmektedir. Ancak melâmîlik tarihinde bir dönüm noktas saylabilecek rolü, olu

smâil Mâukî'yi istanbul'a göndererek tarikatn burda yaygnlamasn salamasdr.

Yetitirdii halifelerinden Nalnc Mehmed Dede ve Ahmed Edirnevi (Ö.1591) XVI.

yüzylda melâmîliin gelimesine hizmet etmiler, eyh Yakup Efendi (Ö.1588) ile

eyh Hasan Efendi ise, istanbul'daki ilk melâmî merkezi saylan Helvaî Tekkesini

faaliyete geçirmilerdir.

kinci devre melâmîlii olarak da adlandrlan Bayramî melâmîlii, Pir Ali

Aksarâyî'nin olu ve halifesi smâil Mâukî (Ö.1529) tarafndan XVI. yüzyln

balannda stanbul'a sokulur. Bu dönem ayn zamanda Osmanl-Safevi mücâdelesinin

sürdüü, Anadolu'daki Bâtnî zümrelerin devlete kar ayakland ve heterodoks

akmlarn dini hayat üzerinde etkili olduu bir zaman kesitidir. Gelecee kar duyulan

güvensizlik ve adâlet duygusunun zedelendiine olan inanç, bir yandan Pir Ali

Aksarâyî örneinde görüldüü gibi nüfuz sahibi mutasavvflarn mehdîlik iddiâsyla

ortaya çkmalarna, dier yandan da ah Kalender ve Molla Kabz öncülüündeki

toplumsal ayaklanmalara meydan vermitir. Bütün bu olumsuz koullarn, melâmîlik

gibi resmi tasavvuf anlayna muhalif bir hareketin üzerine devlet basksn dâvet

edecei açktr.
74

Nitekim smâil Mâukî'nin stanbul'da çok ksa süren faaliyetleri
75

özellikle ülemâ tarafndan yalandan izlenmi, hakknda çkarlan zndklk ve mülhidlik

74 DBA., C.5, s.381.
75
Gölpnarl, a.g.e., s.48-50; nan, a.g.e.5 s.127-136.
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suçlamalar dikkate alnarak 25 Austos 1529
5

da sorguya çekilerek eyhülislâm îbn

Kemâl'in verdii fetvâ üzerine on iki müridi ile Atmeydan'nda idam edilmitir.* îsmâil

Mâukî araclyla sürdürülen bu faaliyetlerin sonucunda melâmîliin orta ve üst

tabaka arasnda taraftar bulduu, özellikle istanbul'un esnaf kesiminde futüvvet

ahlâkm ön plâna çkaran bir kültürel zemin oluturduu anlalmaktadr. Fakat daha

önemlisi, melâmîliin bu dönemde Sipahi Oca bünyesinde gerçekletirdii

örgütlenmedir. Tarikatn kendisine yönelik siyâsi basklara kar bir bakma destek

bulduu bu zümre, ayn zamandaki stanbul'daki melâmî örgütlenmesini de çekirdeini

oluturmaktadr.

îsmâil Mâukî'den sonra en önemli rolü Yakub Efendi oynar. Kanunî

tarafndan onun sürgün hayat balanarak stanbul'a ikinci defa tekrar gelii, melâmî

örgütlenmesi açsndan çok önemlidir. 1548-1555 arasnda Bozdoan Kemeri'nde

kendisine âit odalarda stanbul'un ilk melâmî merkezini faaliyete geçiren Yakub

Efendi, kitmana riâyet gerei tarikatm gizlemi ve çevresinde daha çok bir Bayramî

eyhi olarak tannmtr. Helvaî Tekkesi olarak ünlenen bu melâmî merkezi, Yakub

Efendi'den sonra yine ayn aileye mensup eyhler tarafndan idâre edilmitir. Ahmed

Efendi'nin vefâtyla da (Ö.1644) bu tekkedeki melâmî meihat son bulmutur.

1548-1644 arasnda yaklak bir yüzyllk melâmî faaliyetine tanklk eden

Helvaî Tekkesi'nin aslmda geleneksel anlamda bir tarikat merkezi olmadm, sonradan

dier tarikatlarca tekkeye dönütürüldüü düünülebilir.

Îsmâil Mâukî'nin 1529'da katledilmesinden Helvaî Tekkesi'nin 1548'de

faaliyete balamasna kadar geçen dönemde Bayramî melâmîlii stanbul dnda,

özellikle Rumeli'de yaygnlam ve bu yeni sosyokültürel oluum XVI. yüzyln ikinci

yarsndan itibaren stanbul'un tasavvuf hayatna damgasn vurmutur. 1529-1548

dönemi bir bakma melâmîliin stanbul'da karlat dini-siyâsi muhalefet nedeniyle

kendi içine kapand ve örgütlenme faaliyetlerini ehir dna kaydrarak Rumeli

kökenli tasavvuf akmlaryla ilikiye girdii bir zaman kesiti olarak deerlendirilebilir.

Nitekim Îsmâil Mâukî'den sonra melâmî kutbu olan Ahmed Sarbân (Ö.1546),

* Tornan Tunik' da: îsmâil Mâukî'nin eyhülislam Kemâl Paazade'nin fetvasyla Sultan Ahmed'de
Üçler Câmînin olduu yerde idam edildiine dair farkl rivayete rastladk, s. 39.
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Balkanlar'daki Bedreddini zümreleri arasnda yaayan heterodoks eilimler ile

Kalenderî-Bektâî mistisizmini, kendi temsil ettii iî-Bâtnî tasavvuf anlayyla

bütünletirerek bu dönemde Rumeli melâmîliin temellerini atmtr. Dier yandan bu

dönemde melâmîlii geçici bir süre ehir hayatndan soyutlamay baaran klasik

Bayramîlik, Sultanselim'deki Yavsi Baba Tekke' sinde Sünnî akideye dayal tasavvuf

anlaym, medrese kültürüyle bütünletirerek sürdürmektedir.
76

Muhyiddîn îskilibî

ailesine mensup eyhlerin gelitirdikleri bu resmi tasavvuf anlay, 1566'ya kadar

tekke meihatm üstlenen Müsliheddin Sirozi (Ö.1519), Abdurrahim Müeyyidi (Ö.1537),

Bahaeddinzâde Muhyiddîn Mehmed (Ö.1545), Abdurrahman Hâtf ve Nasrullah Efendi

(Ö.1566) tarafndan temsil edilmitir.

1644'de Helvaî Tekkesi'nde son bulan melâmî meihatnn ardndan Saçl

Emir Tekke'si, stanbul'daki tek melâmî tekke olma özelliim XVIII. yüzyla kadar

korumu, srasyla Cafer Efendi (Ö.1630), Tavil ibrahim Efendi (Ö.1687) ve Gazanfer-i

Sâni (Ö.1700) bu tasavvufanlaymn sözcülüünü yapmtr.

kinci devre melâmîlii, XVII. yüzyln bama kadar Anadolu ve Rumeli

kökenli tasavvuf geleneklerini stanbul'daki iki ayr tekkede yaatrken, tarikatn

merkezi idâresi ehir dnda faaliyet gösteren kutuplarn karizmatik kiiliklerinde

somutlamaktadr. Tarikat bu dönemde tam anlamyla merkeziyetçi bir yapya sahip

bulunmakta, özellikle stanbul'daki örgütlenme ekli dier . tarikatlarda da görülen

klasik tekke organizasyonuna dayal bir idâri yaplanmay esas almaktadr. Söz konusu

bu dönemde Ahmed Sarbân'n yönetim geleneini izleyen Hüsameddin Ankaravi

(Ö.1556), Hamza Bâli (Ö.1561), Hasan Kabaduz (Ö.1601) gibi melâmî kutuplan, tarikat

stanbul dndan idâre etmiler, Saçl Emir Tekke'sindeki postniinleri de meihat

dönemleri boyunca bud merkeze bal birer temsilci eklinde faaliyet göstermilerdir.

Hamza Bâli, müridi olan Hüsameddin Ankaravi 'nin vefâtndan sonra kutup

ilan edilmi ve tarikat faaliyetlerini memleketi Bosna'da sürdürmütür. An vahdet-i

vücüdçu fikirlerinden dolay Bosna kads tarafndan saraya yaplan ikâyet üzerine

yakalanp stanbul'a getirilen Hamza Bâli, eyhülislâm Ebussuud Efendi'nin verdii

76
DBÎA., C.5, s.382; Gölpnarl, a.g.e., s.59-67; Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâ metilik, I.

Bask, stanbul: nsan Yaynlan, 2003, s329.
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fetvâ gereince Süleymâniye'deki Deveolu Yokuu'nda müritleriyle idam edilmitir.

Hamza Bâli'nin katlinden sonra melâmîlik onun tarikat içindeki nüfuzu nedeniyle adna

izâfeten Hamzavîlik olarak da tannmtr. 78 XVII yüzyln banda melâmîlii temsil

eden bir dier kutup, Bursal Hasan Kabaduz'dur.
79 Hamza Bâli'nin katlinden sonra

meydana gelen karmak siyâsi ortam sebebiyle kendini ve melâmîlii gizleyen bir

politika yürütmü, daha çok yetitirdii halifeleri (Fusûs ârihi Abdullah Bosnevî ö.

1054/1644 ve Hüseyin Lâmekânî ö. 1035/1626) araclyla istanbul'un tasavvuf hayat

üzerinde etkili olmutur.
80

Nitekim, Gölpnarl'nn da belirttii gibi zahir ve bâtn

mamur ulemadan iki zâtn Bursal Terziye biat eylediklerine baklrsa eyhin, kâmil ve

mükemmil, fakat Hamza Bâlî gibi cokun olmayp, temkin sahibi bir zât olduu
s**

anlalr. Özellikle Hüseyin Lâmekânî'nin çalmalaryla melâmîlik, toplumun üst

tabakasnda yaygnlam ve pek çok tarihçi, yazar ve devlet adamnn katlmyla aydm

zümrenin itibar ettii bir tarikat olmaya yüz tutmutur.
82

XVII. yüzyln bamda vefat eden Hasan Kabaduz'un ardndan drisî Muhtefî

(Ö.1615) kutup olarak tannr.
83

idrisî Muhtefî'yi ikinci devre melâmîliin yatay

örgütlenme modeline göre yeniden düzenleyen kii olarak deerlendirmek mümkündür.

Muhtefî, ayn zamanda istanbul'da faaliyet gösteren ilk melâmî kutbu özelliini

tamas bakmndan da ayr bir öneme sahiptir.

drisî Muhtefî'nin balatt bu yatay örgütlenme çalmasnn sonucunda

melâmî mistisizmi ile esnaf ideolojisi tam anlamyla kaynam ve vakf gelirleriyle

geçinen geleneksel eyh tipinin yerine belli bir zanaat koluna mensup mutasavvf tipi

stanbul hayatmda yerini almtr.

Petemalciler Han'ndaki melâmî örgütlenmesi, tarikatn Sipahi Oca'ndan

sonra stanbul'da dayand ikinci önemli toplumsal kesimi gözler önüne, sermektedir.

Sipahi Oca'ndan askeri ve Petemalciler Han'nda iktisâdi gücü yanma alan

77 DBA., C.5, s.382-383; Gölpnarh, a.g.e., s.72; Bolat, a.g.e., s.332.
78
Gölpnarh, a.g.e., s.74.

79
Gölpnarh, a.g.e., s.78-79.

80
Bolat, a.g.e„ s.333.

81
Gölpnarh, a.g.e., s.78.

82
Gölpnarh, a.g.e., s.80-122.

83 DBA., C.5, s.383; Gölpnarh, a.g.e, s.123-128; nan, îslâmda Melâmiliin Tarihî Geliimi, s.137-

142.
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melâmîlik, XVIII. yüzylda Helvaclar Oca'nda gerçekletirdii örgütlenme ile de

siyâsi gücü ele geçirecektir.
84

Semerâtü'l-Fuâd'n ifâde ettii gibi, eyh drisî Muhtefî, ömrünün sonuna

kadar, kimsesiz, sinesi melâmet tann iareti, zahmet ve meakkâtin taycs

olmutur.

Rabbâni bir cilve ile, Bayramî melâmî eyhlerinin böyle âkbetlere maruz

kalmas, halkn dikkat nazaran melâmîlie celbetmeye balam, melâmîlerde de Bâtnî

ve gizli bir hayat sürme mecburiyeti bulunduundan, halk melâmîliin srlarla dolu

gizli bir tarikat olduu zanmna kaplmtr.85

drisî Muhtefî'nin vefâtmdan sonra ikinci ve en önemli mutasavvf halifesi,

San Abdullah (ö.l660)'dr. Bürokrasi içinde reisülküttapla kadar yükselen San

Abdullah, melâmîliin stanbul'da Nakibendîlik ve Celvetîlik üzerindeki etkisini

oluturan mutasavvf saylr. San Abdullah, melâmî kutbu olmad halde çevresinde

pek çok ünlü âir ve mutasavvf toplam ve bu kiiler aracl ile dier tarikatlar

üzerinde melâmîliin derin izlerini brakmtr. Bu kiiler arasnda Neâti Ahmed Dede

ile Çevri brahim Çelebi gibi Mevleviler ve La'lizâde Abdülbâki gibi Nakîler ilk anda

dikkati çekmektedirler.

Melâmîliin, San Abdullah araclyla Mevlevîlik üzerindeki etkisinin

yamsra, stanbul'un Nakî çevrelerinde de derin izler brakan ve bir bakma stanbul'a

özgü bir Nakibendîlik anlaynn domasna zemin hazrlad görülmektedir. Her iki

tarikatn birbiri içinde kültürel açdan erimesini salayan mutasavvf ise, La'lizâde

Abdülbâki Efendi' dir. Melâmîlik ve Nakîlik arasnda oynad bütünletirici rol, Lale

Devri'nde ekillenen ve tamamyla Osmanl üst tabakasna özgü tasavvuf anlaym

gelitirmeye yöneliktir.
86

DBÎA., C.5, s.384.

Vicdânî, a.g.e., s.49.

DBA., C.5, s.384.
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XVII. yüzylda melâmî kutbu olarak îdrisî Muhtefî'yi üç kii daha takip

etmektedir. Bunlar: Gürcü olan Hac Bayram Kabayi (Ö.1617)
87

, Sütçü lakabyla

tannan BeirAa (Ö.1662)
88
ve Seyyid Haim (Ö.1677)'dir.

89

ikinci devre melâmîlii, XVII. yüzyln sonlarndan itibaren ilk defa devletin

üst bürokrasisine mensup kutuplar tarafndan idare edilmeye balanmtr. Aslmda daha

önce San Abdullah ve Sadrazam Halil Paa gibi kutup olmadklar halde tarikat üst

bürokrasi içinde temsil eden melâmîler vardr. Fakat eyhülislâm Pamakçzade Ali

Efendi (Ö.1712) ve onu izleyen Sadrazam ehit Ali Paa (Ö.1715) gibi melâmî

kutuplan, tarikat yönetenler arasndaki sosyal topografyann da deimeye baladm

göstermektedirler.
90

Gölpnarl, "La'lizâde'nin Sadrazam ehit Ali Paa'dan sonra bir kutup

gösteremeyerek, baz melâmîlerin kendisini bu payeye irtika ettirdiklerini anlatmas,

bazlarnn da bakalarm kutup tandklarna bir delildir" der.
91

*

XVIII. yüzylda Sadrazam ehit Ali Paa'dan sonra melâmî kutbu olarak

tannan eyh Abbas Efendi ve Hafz Ali Efendi hakknda yeterli bilgi yoktur. XIX.

yüzylda ise tarikatn yönetimim brahim Baba-i Velî (Ö.1847) üstlenmitir. Onun

vefâtyla boalan makamna Seyyid Bekir Read Efendi (Ö.1875) geçmitir. Fatih'deki

konanda inziva hayat yaayan Bekir Read Efendi'nin en tannm halifesi, daha

sonra kendisinin yerine geçecek olan Abdülkâdir Belhî'dir. Belhî, La'lizâde

Abdülbâki'den sonra Nakîlik ile melâmîlii kaynatran en önemli mutasavvf olarak

kabul edilir. Postniinliini yapt eyh Murad Tekkesi, Horasan ve Rumeli kökenli

tasavvuf anlaylarnn Nakî-Melâmî kültürü içinde kaynat bir merkez

saylmaktadr. Melâmî/Hamzavî kutbu olarak Mevlevîlik üzerinde de derin bir etki

brakm, son dönem Mevlevî eyhlerinden pek çou kendisine intisap etmilerdir.

Abdülkâdir Belhî'nin vefatndan sonra olu Ahmed Muhtar Efendi (Ö.1933), tarikat

Gölpnarl, a.g.e., s. 156-157.

Gölpnarl, a.g.e., s. 15 8- 160.

Gölpnarl, a.g.e., s.161-162.

DBA., C.5, s.384; Gölpnarl, a.g.e, s. 163-166.

Gölpnarl, a.g.e., s. 173.
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çevrelerince kutup olarak tannm ve kendisi Cumhuriyet'in ilk yllarnda ksa bir süre

Melâmî/Hamzavî tasavvufanlaynn sözcülüünü yapmtr.92

Yukarda açkladmz üzere, Osmanl dönemi melâmîlii büyük çapta

Bayram melâmîlii demektir. Bunlarn melâmî tavr zamanla Vahdet-i Vücûd

düüncesinin tartmaya açk taraflanyla birleince sert müdahelelere zemin

hazrlamtr. Tasavvufî fikirleri olabildiince serbest ve cokulu bir eda ile

yorumlamak melâmîlerle devleti karkarya getirmitir. Bunun neticesinde konu bask

ve sürgünlerle halledilmeyince öldürme cezas gündeme gelmi ve uygulanmtr.

43.2.1 kinci Devre Melâmîliinin Özellikleri

ikinci devre melâmîlerin dou nedeni gibi yaantlar deiik özellikler

gösterir. Bunlar ilk devre melâmîlerinden farkldrlar. Bu devrede melâmîlik tam

anlamyla bir tarikat görünümüne bürünmütür. Kendilerine has klk kyafet ve zikir

meclisleri teekkül etmi, zamann iktidar sahiplerinin desteiyle tekkeler kurmulardr.

Melâmî tarikatna girmek için belli bir mekân ve zaman olmad gibi

muayyen adap ve rüsum da yoktur. "Kalbe bakc" tabir edilen ve Gavs tarafndan

irâda mezun bulunan bir zât, tarikata sülük edecek kimseyi huzuruna oturtup ne

istediini sorar. O da "Hakk' isterim" cevabm verince "Hakk' isteyen Hak'tan baka

her eyi gönlünden çkarr sen de kalbinden her eyi çkar!1" der. Ve bu tenbih ve

nazarla talip teveccühü taallüm etmi ve tarikata kabul edilmi olur.
93

Talibin gönlünü

masivadan temizleme iine de "Gönül balama" denir. Emir ve telkine göre sülûke,

mürid de onun kabiliyetine göre onu terbiyeye balar.
94

Melâmî tarikatna giren mürid, ilk önce eriat ve tarikat âdâb ve erkânna göre

hareket etmek mecburiyetindedir. Eer mürid eriat ve tarikat esaslarna aykr davran

içine girerse, tarikatn ileri gelenleri ve mensuplar kendisini ikaz ederek terk ederler.

Bu kiinin melâmî sohbet ve cemiyetlerine girmesi ve bu toplantlarda hazr bulunmas

yasaklanr. Eer ilemi olduu fiillere piman olur tövbe istifar ederse yapt

92 DBA., C.5, s.385-386; (daha geni bilgi için bkz., Gölpnarl, a.g.e., s.173-187).
93
Gölpnarl, a.g.e.,s.l92-193.

94
Vicdânî, a.g.e., s.50.
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hatadan dolay kendisine verilen cezay yerine getirdikten sonra melâmî mensuplar

tarafndan tekrar tarikata kabul edilir.
95

Hac Bayram Velî'nin vefâtndan sonra Bayramîlik iki kola ayrlmt.

Bunlardan Akemseddin'in temsil ettii emsiyyeyi Bayrâmiyye ubesi açk zikri

(zikr-i cehrî) tercih ederken, Bçakç Ömer Dede'nin Melâmiyye-i Bayrâmiyye'de gizli

zikri (zikr-i hafî) benimsemitir.
96

Melâmî dervilerinden iki-üç kii bir araya geldiklerinde veya tevhid ve

zikrullah sohbetine girdiklerinde, önce halkla karm olduklarndan dolay kalplerine

her ne sûret gelmise, toplant yerine varncaya kadar onlar temizlerler, Allah'tan

baka her düünceyi kalbinden çkarmaya çalrlar ve bunun için de pirlerinden yardm

isterler. Sohbete girdiklerinde, küçük büyük herkese ayn ekilde, alçak gönülle

musafaha ederler. Ondan sonra Allah rzas için gönül haline varp, Hakk'n lütfuna ve

Allah muhabbetinin dogmasna yönelirler. Dünya kelamm dil ile ve düünceyle, hal

olarak dahi ortaya getirmeyerek, zikir yaparlar.

Zikirden sonra da dua okunup tarikat kâidesine göre herkes bulunduu yerde

oturup içlerinden güzel sesli birisi, Kur'an- Kerim'den ksa bir parça okur. Peygamber

ve velîlerin menkbelerinden veya ilâhiyata dâir büyüklerin sözlerini söyler veya

dinlerler. Meclislerinde asla dünya kelâm olmaz. Sohbet konusu daima ak, cezbe ve
1

muhabbettir. Toplantlarnda ise yabanc bulunmaz, çünkü ilâhî feyzin kaybolacam

kabul ederler.
97

tik devre melâmetîlerin riyâzat, çile, murakabe, mükâefe, mücâhede

konularndaki tutumlar çok sert ve kesindi. Tetkik ettiimiz eserlerde, ikinci devre

melâmîlerinin de ayn yoldan gittikleri bir vâka ise de mutlak bir özellik olarak

görünmüyor. Bu hususta Vicdânî'nin aadaki tesbitini aydnlatc buluyoruz.

"Beir Aa'nn ölüm hadisesinden sonra dervilerin kalplerine katlk ve

cehâlet geldiinden tarikat ehlinde azalma, muhabbet tarîkine talip olanlarda sülük

95
Altnok, a.g.e., s. 182; Gölpnarl, a.g.e., s.203.

96
Cebeciolu, a.g.e., s. 125- 126.

97
La'lizâde Abdülbâki, Sergüzet (Aka ve Aklara Dâir Melâmî Büyükleri), I. Basm, Haz. Tahir

Hafzalolu, stanbul: Kaknüs Yaynlan, 2001, s. 105- 106; Vicîdânî, a.g.e., s.52; Gölpnarl, a.g.e., s. 195.
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yokluu ve tembellik meydana gelmi melâmet ve ak ehli, sülük içi tavrlarn dmda

davranr olmulardr. Günden güne mânevi bir düü kendini göstermi, melâmîler

kendini gizlemek zorunda kalmlardr."
98

îlk devre melâmetîleri ekil unsurlarna balayan hürriyet, kendi istekleri ve

inançlaryd, ikinci devre melâmîleri eklin ve basknn etkisini tatmlardr. Bu

bakmdan ekle ve kayda kar daha hassas, yaantlarnda daha serbesttirler. Bu

bakmdan ikinci devre melâmîleri zaman zaman eyhülislâm fetvâlanna muhatap

olmu, kanuni takibe uram ve çok seferde ar maddi ve cezai müeyyidelerle tecziye

edilmitir."

Kanaatimizce, ilk devre ve ikinci devre melâmîlii arasndaki farklln en

çarpc hatta artc örnei melâmîliin bir tarikat müessesine dönümesinden ziyâde,

bu tarikata ulatran silsilede Vicdânî'nin yapt u tesbitidir:

"Bayramî melâmîliinden bahseden risâlelerin hepsinde görüldüü gibi,

Bayrâmiyye tarikatm ah- Velâyet Hazretlerine ulatran silsilede isimleri zikredilen

eyhler bütünü ile Kutb- zaman saylarak, sair ilk devre velîleri ve tasavvuf aleminin

birer benzerini dahi göstermedii (Seyyid Abdülkâdir Geylânî, Seyyid Ahmed er-Rufaî,

Seyyid Ahmed el-Bedevî, Seyyid îbrahim Düsukî) gibi dört mehur kutba ve bilhassa

melâmet mesleinin ilk pirlerinden olan Hamdûn el-Kassar gibi yüce bir ahsa

kutupluk nöbeti vermemiler, fakat mesleklerinin kol kurucusu olan eyh Ömer

Sikkîn'iden kendi zamanlarna kadar, bu mereb ve tarikat ulatran eyhlerin hepsine

de Kutb- zaman demilerdir.
5 ' 100

4.3.2.2 ikinci Devre Melâmîlii ve Kalenderîler

Konuyla ilgili kaynaklar, orijinal melâmet düüncesinde zamanla baz

deimelerin meydana geldiini bize haber vermektedir. Hucvîrî'nin, daha önce de

belirttiimiz gibi kendi zamannda "istikâmet", "kasd" ve "terk" eklinde isimlendirdii

üç türlü melâmet anlayndan daha o devirlerde bu düünce tarznn orijinal sâfiyetini

98
Vicdânî, a.g.e., s.50.

99
nan, îslâmda Melâmiliin Tarihî Geliimi, s.100.

100
Vicdânî, a.g.e., s.64.
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koruyamadn anlyoruz. Her meslekte olduu gibi melâmîliin de pek çabuk

taklitçileri ortaya çkm, belki kasten belki de bilmeyerek melâmîlii taklit edenler

melâmî tavr ve karakterinde görünmeye yeltenenler, eriatla badamayan çeitli

davranlarda bulunarak Allah'a ulaacaklar yerde O'nun yolunu terkeden kimseler

olmulardr.

Hucvîrî daha o devirde bu hususa dikkati çekmi, kendi ifadesiyle

"mükemmel" melâmetîlii oluturan "istikâmet" eklindeki melâmet anlaylarnn yan

sra, bir de sapklk olarak nitelendirdii "terk" eklindeki melâmet anlaynn mevcut

hatta yaygn vaziyette olduunu u ekilde ifâde etmitir: "Melâmette "terk" yolunu

tutan, bunun için eriata muhalefet etmeyi tercih eden, sonra da "ben melâmet yolunu

tutuyorum" diyenlere gelince bu açk bir sapklk, aikâr bir âfet, tam manâsyla bir

hevâ ve hevestir. Nitekim bu günlerde mevcut olan melâmetîlerin çou bu hal ve

hareket biçimini benimsemilerdir."
101 Bu anlay giderek Bâtnî ve iî unsurlarla

kararak melâmet ad altnda her türlü kötü fiilleri ileme ve eriat önemsememe

eklinde de tezahür etmitir.
102

Melâmet anlaynn bu ekilde tahrif edildiini, IX/XV. yüzyln mehur sufî

âlimlerinden Molla Abdurrahman Câmî 6C
Nefehâtü'l-Üns" adl eserinde bu husus

hakknda unlar söylemitir:

"Kalenderîler, gönül huzuru ile kendilerini kaybettiklerinden, allm adetleri

bozdular. Karlkl oturup sohbet etme ve biraraya gelme âdâbn taklid etmeyi

terkettiler. Kalb huzuru ile meydanlarda dolatklarndan farzlarn dndaki, nâfile oruç

ve namazlar azaltmlardr. Yenilmesi içilmesi mübah olan eyleri, yeme ve içmede,

eriatn verdii izne dikkat etmemilerdir. Bununla beraber dünya malm toplayp

çoaltma ve biriktirmeye meyletmeleri gibi, dini emir ve nehiyleri eksiksiz yerine

getiren, dinlerine son derece bal, ibâdetlerini îfâ edenlerin merâsimlerine de tâbi

olmamlardr. Kalplerinin Allah ile birlikte honut ve raz olmasyla iktifa ederek

bundan fazlasn istemediler. Bunlarda hâiz olduklar kalb huzurundan baka bir hali

istemezler. Melâmiyye ile aralarndaki farklar öyledir:

101
Hucvîrî, a.g.e., s.263.

102
Türer, Anahatlaryla Tasavvuf Tarihi, s. 154.
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Melâmî kulluk görevini gizli yapar, Kalenderi ise adetleri bozar.

Melâmî bütün iyilik ve hayrn sebeplerine sarlr. Çünkü fazileti orada görür.

Fakat ameller ve hallerini gizli tutar. Halini böyle gizlediinin anlalmamas için,

normal halktan birisi gibi onlarn arama karr, onlar gibi hareket eder. Bununla

beraber, Cenab- Hakk'n rzasn kazanmaya ve ilâhî yaknla ermeye cehd ve gayret

gösterirler. Kalenderi ise, sermâyesi yalnzca kalp huzuru olduundan, halini bildiren

ya da bildirmeyen kyâfet ve görünüle kayt altna alnmaz. Kaytszl bütün halinden

anlalr.

Melâmetîlerin bu sahtekâr taklitçileri, zndklardan bir tâifedir. Bunlar ihlâs

davasnda bulunurlar ama fsk ve fücur izhar etmekte mübalaa ederler. Ve derler ki:

Bizim bu iten maksadmz, halkn bize melâmet etmesi knamas ve halkn nazarndan

dümeyi temin etmektir, halkn bizi knamasn temin etmek, onlarn verecekleri

hükümlere göre hareket etmemektir. Hak Teâlâ'nn halkn ibâdet ve taatna ihtiyac

yoktur, onlarn iledikleri günahlarn kendisine bir zarar dokunmaz. Bunlar, günah

insanlar incitmemeye, taat da onlara iyilik yapmaya inhisar ettirirler."
103

Sühreverdî "Avârifü'l-Maârif'de "Sufîlerin yoluna girdii halde onlardan

olmayanlar" bal altnda,
104

melâmetilerle kalenderîleri kyaslarken, melâmetîlerin

hallerinin yüce, makamlarnn üstün, sünnete bal, amel ve hallerinde ihlâs ve sdk
l

gerçekletirmeye çalan kimseler olduunu belirttikten sonra kalenderîlerin

niteliklerini ise u ekilde sralamaktadr:

"Bu mecnun kimseler kendilerine melâmetî ismini vererek, kendileri herhangi

bir ekilde sufîlerden olmadklar hatta hata ve aldanma içinde olduklar halde sufîlere

nisbet edilip onlardan görünmeleri için, onlarn elbiselerini giymilerdir. Sufîlerin

elbiselerine bazen korunmak, bazen de bir dâvâ iddiâ etmek için bürünüp her eyi

mübah görenlerin yoluna girmilerdir. Kendi düüncelerince içlerinin tamamen

temizlenip Allah-u Teâlâ'ya balandklarm zannetmiler ve: "te elde edilmesi

istenen, bu kalp temizliidir. eriatn emrettii ekil ve hallere girmek; anlaylar ksa,

103
Câmî, a.g.e., s.80-81; nan, slâmda Melâmîliin Tarihî Geliimi, s.32-33.

104
Bkz. Sühreverdî, a.g.e., s.81.

105
Sühreverdî, a.g.e., s.81.
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taklitle emirlerde bakasna uyma darl içinde kalm avamn derecesidir."

demilerdir. Halbuki bu görü, küfrün, zndkln ve dinden çkmann ta kendisidir.

Hakikat diye savunulan bir ey, eer eriat tarafndan reddediliyorsa o bir zndklktr.

Bu aldanm zavalllar, eriatn ancak kulluun hakk olduunu, hakikatin de sadece bu

kulluu elde etmek olduunu, kim hakikat ehli olursa kulluun haklarna balanacam

ve bu dereceye ulamam kimseden istenmeyen eylerin daha ziyadesi o hakikat

ehlinden isteneceini, onun boynundan mükellefiyet bann asla çkmayacam ve iç

alemine de üphe ve bir deimenin karmayacam bilememilerdir."
106

Gerek Hucvîrî'nin gerekse Molla Câmî'nin ve Sühreverdî'nin vermi olduu

bilgilerden anlyoruz ki, daha o devirlerde gerçek melâmetîlerle alâkas olmad halde,

kendilerini melâmeti olduklarm kabul ve ilân eden pekçok kimse, er' i kurallara önem

vermeyen, onlara riâyet etmeyen hatta dinin yasak ettii hareketleri güyâ halkn

knamasn celbetmek düüncesiyle açktan aça yapmaya bir saknca görmeyen bir

tutum ve davran içine girmilerdir. Böyle bir anlay tarz, elbette ki daha önce

açkladmz üzere orijinal melâmet düüncesiyle kesinlikle badamaz.

Ali Bolat kalenderîlik-melâmet ilikisi çerçevesinde kanaatini öyle ifade eder:

"Kalenderîlik melâmetiyyeden domu bir hareket olmayp, büyük ölçüde Hint

mistisizmine dayal bir hareket olarak geni bir alanda küçümsenmeyecek ekilde

taraftar bulmutur. Bu süreçte gerek kalenderîlik ve gerekse melâmet fikrinin bu

etkileimde baz mütereklerinin olutuu; buna bal olarak da melâmetîliin dejenere

olmasnda anlan hareketin büyük tesir icra ettii bir vakadr."
107

43.3 Üçüncü Devre Melâmîleri (Melâmiyye-i Nûriyye)

XIX. yüzyln ikinci yarsnda Rumeli'nin çeitli vilâyetlerinde yaygm ekilde

bulunan Nakibendîler arasnda Seyyid Muhammed Nur tarafndan sistemletirilen

farkl bir melâmîlik anlay yaygnlamaya balar. Daha çok üçüncü devre melâmîlii

106
Sühreverdî, a.g.e., s.80-81.

107
Bolat, a.g.e., s.320.
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olarak adlandrlan bu tasavvuf hareketine, kurucusundan dolay "Nûrilik"

denilmitir.
108

Nûriyye melâmîlii, îbn Arabi'nin Vahdet-i Vücûd felsefesine dayanm, amel

hususunda fazla titizlik göstermemitir.
109

Tomâr- Turuk- Aliyye yazan Sâdk

Vicdanî, Melâmiyye-i Nûriyye ubesi hakknda u bilgileri verir: "Seyyid Muhammed

Nur'a nisbetle (Müceddidiyye-i Nakibendiyye)'de ayn bir ube olarak ortaya çkan

(Melâmiyye-i Nûriyye)'nin müessislii sfat, eyhinden 6 sene önce vefat eden Seyyid

Kemâleddin Efendi tarafndan verilmi (tabiatiyle eyhinin hayatta bulunduu bir

srada yazd) Tbyân- Vesâili'l-Hakâyk fi Beyân- Selâseli't-Tarâik adl eserinde

eyhi Seyyid Muhammed Nûrü'l-Arabi'yi (Melâmiyye-i Nûriyye) kurucusu olarak

yazm ancak bu ube müessislii kitabn sayfalan ve satrlan arasnda kalp,

yaygnlamamtr.

Görüüp tanmak erefine nail olduum Nakibendiyye meâyihinden

hangisinden sordumsa, böyle bir ubenin varlndan haberdar olmadklarm ifâde

ettiler. Ancak Nakibendiyye tarikatna mensup olan Hocazâde Hadîkatü'l-

Evliyâ'snda, Bandrmal-zâde Münib Efendi de Mir'âtü't-turuk adndaki risâlesinde,

Nakibendiyyenin Melâmiyye-i Nûriyye ismiyle bir kolu olduunu sadece yazmakla

yetinmi kurucusu ile silsilesi konusunda fazlaca bilgi vermemitir."
110

Sâdk Vicdanî sözlerine öyle devam eder: "Seyyid Muhammed Nûr'un,

Melâmiyye-i Nûriyye kolunun kurucusu lakabm benimsediine dâir tedkikatmz

arasnda herhangi bir kayt ve iârete tesadüf edemedikse de, bu zâtm ikinci hacc

urasnda (meczub Melâmî dervii Muhammed el-Mekki)'yle karlaarak baz esrara

dâir konumalan, kendisinden tarikat almay istediinde, onun emri üzere krk günlük

bir halvet çkarmas, onun böyle bir melâmî ile ilgi kurmas, Kemâl Efendi gibi en

faziletli bir mürid ve halifesinin de eserinde onun için Melâmiyye-i Nûriyye adyla özel

bir ksm dikkate alnrsa bu zâtin kendisine (Melâmî eyhi) denildiinden haberdar

olduunu kabul etmek gerekir. Bununla beraber "Meczub olan bu zâttan hangi tarikata

DBA., C.5, s.386.

Türer, a.g.e., s. 155.

Vicdânî, a.g.e., s.74.
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mensup olduunu sordum. Muhammedi cevabm verdi, demesini makâmat telkininin

bu meczub tarafndan deil, bizzat Hz. Peygamber (s.a.v) tarafndan verildiini yine

kendisinin anlamas melâmî adn tamak konusunda dikkate deer bir husustur."
111

Ayrca Sâdk Vicdanî, Seyyid Muhammed hakkmda: "Bu zâtin Allah'

zikretme usûlünde, eski devre melâmîliinin ulat tevhidin son mertebesine,

melâmîlii tercih ederek deil, çevresinin hürmetini üzerine çekerek, mücâhedelerinde

nefsine gâlip gelmekle ucüb ve riyâdan kurtulmay salayarak, gerçek durumunu

kimseden gizlemeye gerek görmeden ulatm ve Seyyid'in daha önce görmü olduu

rüyalarndan anlamaktayz. Bu mazhariyyeti ballarnca dikkate alnarak kendisi eski

melâmîliin reisi olarak tannm, mesleine "Melâmiyye" ad verilmi ballar da bu

ismi tamakta imiler demekten baka bir netice bulamadm ve çkaramadm." 112

demektedir.

Üçüncü devre melâmîliinin temellerini atan Seyyid Muhammed Nur (d. 1228
I

Ö.1305)'de, Msr'n Mahalletü'l Kübra kasabasmda domutur. Babas Kudüs'lü

Seyyid ibrahim'dir. Tetkik ettiimiz eserlerde Seyyid Muhammed Nûr'un doum ve

ölüm tarihleri farkl verilmitir. Bu hususta Gölpnarl öyle der: "Olu erif Efendi

risâlesinde ve Haririzâde Tibyân'nda 1222 tarihinde doduunu söylüyorsa da

kendisinin Menbe'un-Nûr adl eserinde, "sene 1245'te Mekke'ye gittim; yam on yedi

idi." dediine nazaran bizim kaydettiimiz tarih dorudur."
113

Onun eceresi hakkmda bir yanllk olduunu kabul eden Hakk Öçal'a göre

Seyyid Muhammed Nûr'un oniki imamn dördüncüsü mam Zeynel Abidin Ali'nin

olu Zeyd'den geldii bir soy zinciri bildirildiini fakat Gölpnarl'nn kanaatine göre

Bursal Tâhir Bey'in Menâkb'mdan naklen verdii bu ecerede bir yanllk olduunu

belirterek, öyle der: "tmam Zeynel Abidin Ali'nin olu Zeyd'in soy zinciriyle

gösterilen Hasanü'l-Arizü'l-Ekber adl "Ümdetü'l-Talib" de kaytl bir olu olmad

gibi Zeyd'in ehâdet tarihi H.121, Muhammed Nûr'un ölümü 1889 (H.1305) olduuna

111
Vicdânî, a.g.e., s.75-76.

112
Vicdânî, a.g.e., s.77.

113
Gölpnarh, a.g.e., s.231.
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göre aradaki 1 1 84 ylda yalnz oniki kiinin bulunmasna imkân yoktur" diyerek bu soy

zincirinin yanllna deinir.
114

Muhammed Nûr tasavvuf eitimini ailesinden alm, Câmiü'l-Ezher'de eyh

Hasan Kuveysi'nin derslerine devam etmitir. Bu urada eyh Yusuf Efendi araclyla

Nakibendîlie balanr. Bir süre sonra hocas eyh Hasan Kuveysi tarafndan

Anadolu'ya gönderilmise de burada fazla kalmam, Rumeli'ye geçerek Selânik ve

Serez'deki Nakî-Melâmî zümreleriyle ilikiye girmitir. 1833'te Koçine'de

müderrislik yapm ve adm ulemâ kesiminde duyurmutur. 1839'da Üsküp'e gelen

Muhammed Nûr, bölgenin tannm mutasavvflarndan Kazanl Abdülhâlik Efendi'ye

intisap ederek halifesi Trabzonlu Mustafa Efendi'den ikinci defa olmak üzere Nakîlik

icâzeti alr.

1839-1870 dönemi, Muhammed Nûr'un Rumeli nakîlii ile melâmîlik

arasmda bir tasavvuf sistemi kurmaya çalt zaman kesitidir. Bu süre zarfnda

Rumeli'nin çeitli ehirlerinde görev yapan Osmanl asker-sivil bürokratlarm kendi

etrafna toplamay baarabilmi ve bu zümre, üçüncü devre melâmîliinin çekirdeini

meydana getirmitir. Bu dönemin bir dier özellii de, Muhammed Nûr'un ksa

aralklarla stanbul'a yapt ziyâretler ve bunlarn sonucunda ehrin gündelik

hayalnda kendi tasavvufanlaym yaygnlatrmasdr.

Nakîliin yansra Halveti, Ekberî ve Üveysîlie de mensup bulunan

Muhammed Nûr'un bu tarikatlara ait silsilesi bilinmekle beraber melâmîlii konusunda

ayn açklk yoktur. 1870'de Tikve'te iken kendisine kutbiyet verildiini açklam ve

bu tarihten itibaren üçüncü devre melâmîliinin resmen kurucusu saylmtr.

1871 'de aslen Bektâîlie mensup bulunan eyhülislâm Ahmed Muhtar

Efendi (Ö.1882)'nin daveti üzerine stanbul'a gelerek aralarnda Mürefteli Abdullah

Hulûsi Efendi, Evkaf Müfettii Hac Tevfik Efendi, Msr Mollas Kâmil Efendi, Pazar

Tekkesi eyhi Ahmed Safi Efendi, Tarsus Tekkesi eyhi Abdülkerim Efendi ile

Haririzâde Kemâleddin Efendi'nin de bulunduu aydm bir zümreyi tarikata kabul

etmitir. Bu zümre daha sonra stanbul'daki üçüncü devre melâmî faaliyetlerinin odak

114
Öçal, a.g.e., s.18-19; nan, slâmda Melâmîliin Tarihî Geliimi, s.157.

45



noktasn oluturmu, Muhammed Nûr'un ikinci kuak halifeleri bu grubun içinden

çkmtr. 115

Dier yandan 1877'de eyh Murad Tekkesi postniini olan ve ikinci devre

melâmîliini temsil eden Abdülkâdir Belhî ile iliki kurmak isteyen Muhammed Nûr,

birkaç defa stanbul'a gelerek bu ünlü Melâmî-Hamzavî kutbuyla görümütür.

Abdülkâdir Belhî'yi kendisine balayarak melâmîliin tek temsilcisi olmay arzulayan

Muhammed Nûr'un amac, Belhî tarafndan reddedilmi ve böylece Bayramî

melâmîlii bamsz çizgisini korumutur. Bunun sonucunda 1880'lerden itibaren

stanbul'da iki ayr melâmî zümresinin faaliyetine tank olunmaktadr. kinci devreye

mensup Bayramî melâmîleri daha çok esnaf tabakas arasnda güçlü bir organizasyona

dayanrlarken, üçüncü devre melâmîleri de Nûrilik adyla aydm çevrelerde rabet

görmülerdir.
116

Muhammed Nûr, ulemâ ve meâyih tarafndan sadâkatla kabul edildiini

gördükten ve birçok talebeye hocalk ettii gibi birçok da halife yetitirdikten sonra

H.1305 (M. 1889) senesi Cemaziyelâhirinin 29. Pazartesi gecesi saat 2 raddelerinde

Istrumca'da vefât edip peygamber gibi odasmda vefât ettii mahalle defhedilmitir.
117

ncelediimiz eserlerde Seyyid Muhammed Nûr'un kerâmetlerine ve tasavvufî

fikirlerine de geni yer verilmekle berâber biz burada zikretme gerei duymadk. 118

Seyyid Muhammed Nûr 38 adedi Türkçe ve 17 adedi de Arapça olmak üzere

toplam 55 adet eser brakmtr. Bunlardan bazlar tamamen kendisinin kaleme alp

yazd eserlerden, bir ksm da yazlan eserlerin tercüme ve erhinden olumaktadr.
119

Seyyid' in bunlardan baka zaptedilmi bir çok takrirleri ve iki mektup sûreti

vardr.
120

115 DBA., C.5, s.386; Gölpnarh, a.g.e., s.299.
116

DBÎA., C.5, s.386.
117

Gölpnarh, a.g.e., s.240-241; öçal, a.g.e., s.30.
118

Seyyid Muhammed Nûr'un hayat, kerâmetleri ve eserleri hakknda geni bilgi için bkz: öçal, a.g.e.,

s. 18-43; Vicdânî, a.g.e., s.68-71; Gölpnarh, a.g.e., s.250-286.
119

öçal, a.g.e., s.33; Gölpnarh, a.g.e., s.287.
120

Gölpnarh, a.g.e., s.290.
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Eserlerinin ortak özellikleri unlardr: Seyyid Muhammed Nûr'un erh ettii

eserlerin çounluunun vahdet-i vücûd sahasnda ün yapm, bu ilme skskya bal ve

bu sahada an bilinen velî ve mütefekkirlerin eserleri oluturmaktadr. Bu da bize

Seyyid Muhammed Nûr'un vahdet-i vücûd zevkinin içinde olduunu gösterir. Ayrca

Seyyid Muhammed eserlerinde yeni fikirler ortaya atmaktan çok, mevcut fikirleri ve

mefhumlar yeni bir sistem ve tarz içinde ele alm, onlar âdeta yenilemitir.
121

Seyyid

Muhammed'in eserlerini öyle sralayabiliriz: Arapça eserleri: Mecâlizzehra

alessalâti'l-Kübrâ, Bürhanü's-Sâlikin, Seyrü't-Tevhid, Müridü'l-Uak. Türkçe

eserleri: erhi Evrad Üsbûiyye, erhi Kelâm mam, Tuhfeti'l Muhammediyye, Tefsîr-

i Sûre-i Yûsuf, htiyar ve Kadem risâlesi.
122 Muhammed Nûr'un eserlerinin tamamm

burada belirtmek çok fazla yer alacandan biz sadece bir kaç tanesini zikretmekle

yetindik.

Üçüncü devre melâmîliini istanbul'un gündelik hayatnda yaygnlatranlar,

Muhammed Nûr'un halifeleridir. ehremini'deki Pazar Tekkesi ile Mevlânakap'daki

Tarsus Tekkesi, aslen birer Rufâî tekkesi olduklar halde Muhammed Nûr'a intisap

eden Ahmed Sâfi Efendi ile Abdülkerim Efendi tarafndan üçüncü devre melâmîliine

balanm ve tarikatn istanbul'daki en etkin faaliyet odaklarm meydana getirmilerdir.

Ayrca tarikat Osmanl aydnlan arasnda da geni taraftar bulmu, "Tbyân"

adl eseriyle tannan Haririzâde Mehmed Kemâleddin Efendi (Ö.1881) ile Osmanl

müellifleri'nin yazan Bursal Mehmed Tâhir Bey (Ö.1925), üçüncü devre melâmîlerinin

önde gelen isimleri olmulardr.

Nakibendîliin yansra Halvetîlik bünyesinde de taraftar bulan üçüncü devre

melâmîliinin bu zümre içindeki izlerine Fatih Türbedân lakabyla tannan Ahmed

Ami Efendi'de (Ö.1920) rastlanmaktadr. Kuadal brahim Efendi'nin halifelerinden

Ömer Halvetî'ye mensup bulunan Ami Efendi, Bosnavi Tevfik Efendi'den icâzet

alarak aynca Muhammed Nûr'a da balanmtr. Fakat Ami Efendi'nin melâmîlii

Muhammed Nûr'dan çok, Kuadal brahim Efendi (Ö.1845) tarafndan temsil edilen

Halveti-Melâmî mistisizmine dayanr. Ami Efendi'nin etrafna toplanan Bursal

121
Öçal, a.g.e., s.33.

122
Gölpnarl, a.g.e., s.287-290.
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Mehmed Tâhir, Babazâde Ahmed Naim, îsmâil Fennî (Erturul), Ahmed Avni

(Konuk), ve Balkesirli Abdülaziz Mecdi'den meydana gelen Osmanl aydm zümresi,

ayn zamanda melâmî merep Halvetîlik ile Nûrilik arasmdaki ilikiyi salamada

önemli rol üstlenmilerdir. Üçüncü devre melâmîlii Cumhuriyet döneminde

Muhammed Nûr5un halifelerinden Hulusi Maksud Efendi (Ö.1929) ile olu Mahmud

Sâdettin Bilginer (Ö.1983) tarafmdan sürdürülmütür.
123

4.3.3.1 Üçüncü Devre Melâmîliinin Özellikleri

Melâmîlik XIX. yüzylda artk sadece bir tavr ve ne'e deildir. Onun

mayasmda tevhid ve tasavvuf vard ama artk melâmet bir inanç izahna gerek

duyuyordu ve Seyyid Muhammed Nûr, Muhyiddîn-i Arabi'den balayan aklc cereyan

ehli sünnetin kurallaryla deerlendirirken yeni bir felsefe ve anlay da tesbit etmi

oluyordu. Bu yeni anlayta metod vard; ilim ve iman birletirilmiti. Naklin deer

ölçüleri akla balanrken kalbin tuluat akim üstünde tutuluyordu. Tpk Muhyiddîn-i
*

Arabî gibi Seyyid Muhammed Nûr da; tevhidin tarifinde ilme önem veriyor ve

tariflerinde sk sk tekrarlyordu. Konumalarnda: (Bu devir kerâmet-i kevniye devri

deildir, kerâmet-i ilmiye devridir) demek ihtiyacm duyuyordu. Çünkü akim

zenginliine inanyordu, akim en büyük mürid olmas gereini söylerken yine

Muhyiddîn-i Arabî gibi (ancak kalpten gelen varidatn doru ve müstakim)

bulunduunu haykrmaktan da çekinmiyordu. Pek çok kii için artc ve çeliki gibi

görünen bu tutum O'nun velâyetinin ve büyüklüünün simgesidir. Seyyid Muhammed

tpk Muhyiddîn-i Arabî gibi miraç olayna büyük deer vermitir. Ona göre Hz.

Muhammed (s.a.v.) nasl miraç ettiyse her mümin de miraç etmeye mecburdur.

Peygamber (s.a.v.) miraç etmi ve nübüvvet srlarna nail olmutur. Kul da mânen

miraç yaparak hidâyete erer ve kendini bulur. Seyyid Muhammed, bu miracm namazla

ve tevhid merâtibini idrâkle olacama açkça iaret buyurur ve ancak muvahhitlerin

miraç yapabildiklerini haber verir.
124

Seyyid Muhammed bir çok hususta (zikir, kisve, merâsim, ve âyin olmamas

gibi) bunlara ittibâ eyledii halde baz hususta da ayr bir ictihad sahibi olduunu

123 DBA., C.5,s.386.
124

nan, slâmda Melâmîliin Tarihî Geliimi, s.158-160.
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göstermitir. Telkini merâtip Bayramî melâmîlerinde olmad halde Seyyid

Muhammed tarafindan ihtira edilmitir. Tekke yaplmas da böyledir. Üçüncü melâmî

tekkeleri, tabiri caizse birer tekke olmaktan ziyâde toplant yeridir. Çünkü melâmîlikte

dier tarikatlardaki dervi snf yoktur. Bu tekkeler; müridin ailesiyle beraber

oturduu ev, ihvann istedikleri zaman toplanp sohbet ettikleri bir mecmadan ibarettir.

Yalnz dier tarikatlara kar, cuma günleri, cuma namazndan sonra; bazen cuma

geceleri yalnz ismi celâlle zikredilir. Rumeli istilasndan önce Melâmî tekkeleri

unlardr: Istrumca, Selânik, Doyran kazas, Köprülü, Tikve, îtip, Pizren, Avret hisara

bal îsnefçe karyesi, Üsküp, Manastr, stanbul, Mevlevîhâne kapsmda Tarsus Rufai

tekkesi.
125

Seyyid Muhammed'in bu özellikleri, üçüncü devre melâmîliinin bir sistem

içinde olumasna sebeptir. Melâmet üçüncü devrede artk bir tavr ve ne'e olmaktan

ziyâde, bir slâm felsefesi, bir slâm inanç sistemi hüviyetinde yeni bir görü ve yeni bir

düüncedir. Bu özellii onu ilk ve ikinci devre melâmîlerinden ayrr.
126

4.4 Birinci, ikinci ve Üçüncü Devre Melâmîlerinin Ksaca Mütâlâs

1. lk devre melâmetîleri hicretin III. asrnda kurulan tarikatlar gibi kendilerine has

adap ve erkân ile teekkül etmemi ve çou sonradan kollarna ayrlmam ve bu

ekilde temel tarikatlar kurulmamt.

2. kinci devre Melâmîlerinin tarikat Aliyyü'l-Murtaza (ra.)'a nisbet edilen Aleviyye

Tarikat kollarndan Bayrâmiyye Tarikatdr. Kendileri seyr ü sülûkunda bu

tarikatn eski melâmiyye usûlünü tercih ettikleri için melâmî adm bizzat alm ve

tamlardr. 127 Dier tarikatlardaki meâyih silsilesine karlk bir "kutup"

silsilesine sahip olan bu Melâmiyye tarikatnn üç temel prensibi vardr: a)

Muhabbet, b) Sohbet, c) Mârifet. Yine bu tarikatta kalbî zikir esas olup, dille

yaplan zikre itibar edilmez. Ayrca, kendilerine mahsus, tarikata alma usulleri

mevcuttur. Bütün bunlara ramen, Melâmiyye-i Bayrâmiyye
5

de dier tarikatlarda

mevcut olan Allah'm belli isimleriyle zikretme, riyâzet, mücâhede, evrad, özel

125
Gölpnarh, a.g.e., s.300-303.

126
nan, slâmda Melâmîliin Tarihî Geliimi, s. 161.

127
Vicdânî, a.g.e., s.77.
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kyafet vs. pek çok unsur mevcut deildir. Fakat hereye ramen ilk devir

melâmetîlii ile mukâyese edildiinde, Bayrâmiyye melâmîlii bir tarikat

görünümü kazanmtr. Dier taraftan, Osmanl döneminde intiar eden Bayrâmiyye

melâmîlerinde baz iî unsurlara rastlanmaktadr. Meselâ, Oniki imam tasdik

etmilerdir. Yine onlara göre, Hz. Ali, Hz. Peygamber (a.s.)
9

dan sonra O'nun

gerçek halifeliini tekil eden "hilâfet-i velâyef'e sahip olan kiidir. "Hilâfeti

nübüvvef'e sahip olan dier halifelerin halifelii ise zahiri bir riyâsetten baka bir

ey deildir. Yani onlara göre "Hakikat-i Muhammediyye"nin gerçek vârisi Hz.

Ali'dir ve "Srr- Hüviyyet" O'na intikâl etmitir. Gölpnarl bu özellikleriyle onlar

"iâ-i Ulâ'nn hayru'l-halefi" olarak nitelendirmektedir. Nitekim o dönemde Sünnî

medrese âlimlerinin hiç de ho karlanmad bu ve benzeri düüncelerinden dolay

devlet takibatna uramlar ve bir çok melâmî eyhi katledilmi, bir çou da sürgün

edilmitir.
128

3. Bayrâmiyye melâmîlii için söylediklerimiz, Melâmiyye-i Nûriyye için de

geçerlidir. Bu son devir melâmîliine tam anlamyla, kurucusu olan Muhammed

Nûrü'l-Arabî'nin fikirleri hakim olmutur. Bu zât ise îbnü'l-Arabi'nin çok fazla

tesirinde kalm ve eserlerinde "Vahdet-i Vücûd" felsefesini ilemi, düünce

sistemini de bu felsefe üzerine bina etmitir. Ayrca onun düüncelerinde iî

unsurlar Bayrâmiyye melâmîlerine nisbetle daha fazladr. Yine onun eserlerinde

Hurûfîlik izlerine rastlanmaktadr. Bunlardan baka Melâmiyye-i Nûriyye'de tarikat

olma özellii daha belirgin hale gelmitir. Bu tarikat, bir önceki melâmîlie nisbetle

bir takm erkân ve usûle sahip olmu ve bu devrede melâmet anlay ilk

devirlerdeki srriliini büyük ölçüde kaybetmitir. Bu hususlar Gölpnarl'nn

zikredilen eserinde geni bir ekilde gösterildii için biz burada bu kadar iâret

etmekle yetiniyoruz.
129

Bu konuyla ilgili olarak bir iki hususa daha iâret etmek istiyoruz:

Balangçta fertlere mahsus özel bir düünce ve yaant tarz olan melâmetîlik,

ilk dönemde hiçbir zaman bir tarikat görünümü kazanmamtr. Zaten bu anlay, daha

128
Gölpnarl, bkz: a.g.e., s.40-189, 197-199, 250-298.

129
Gölpnarl, a.g.e., s.261-266, 275-285.
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sonraki devirlerde tarikatlar halinde son eklini alan ekilci tasavvuf anlayna

gösterilen tepki neticesinde domutur. Zira tarihsel açdan bu devrede herhangi bir

tarikatlemeden söz etmek mümkün deildir. Sadece Hucvîrî, eserinde H. III. ve IV.

asrda mevcut olan tasavvuf yollarndan bahsederken, bunlardan birisinin de Hamdûn

Kassâr'a nisbet edilen Kassâriyye adnda bir yol olduunu bize haber vermektedir.
130

Onun zikretmi olduu yollarn, esas itibânyla bir tarikat olmaktan çok, bir fikir

etrafnda ekillenen merepler olduunu ifade edebiliriz.
131 Dier yandan Sülemî'nin

"Risâletü'l-Melâmiyye" adl eserinde, bir üstâda uymak ve onun yolundan gitmek

tavsiye ediliyorsa da bu melâmet hareketini bir tarikat olarak tanmlamak için yeterli

bir tespit deildir. Melâmet hareketini usûl, erkân ve tekke gibi belli ekli hususlar ve

müesseseleri kabul etmemesi, onun doal olarak müstakil bir tarikat hüviyetinde ortaya

çkmasna engel olmutur. Dolaysyla çou dervi belli ölçüde melâmî mereptir.
133

Dier taraftan, zaman içerisinde bu merebi tercih edenlere melâmiye ad verildii için

onu bir tarikat olarak kabul edenler de olmutur.
134 Bu sebeple de tarikatn kurucusu

Hamdûn Kassâr'a bir silsile atfedilmitir.
135

Bununla birlikte, klasik mânâda bir tarikat

olarak deerlendirilmeyecek olan melâmetîlik, zamann ak içerisinde deiik

tezâhürlerle varlm sürdürmü; bir taraftan bir merep olarak çeitli tarikatlarda

varlm hissettirirken, dier taraftan bilhassa Osmanl imparatorluu döneminden

itibaren ayr bir tarikat görünümü ile günümüze kadar devam edegelmitir.
1J0

Genelde

bir olgu olarak kabul edilen melâmet filmnin, çou tarikat içerisinde varlm

sürdürmesi gayet normaldir. Ancak baz tarikatlarda bu fikrin daha bâriz bir ekilde

varl dikkat çekmektedir. Melâmet fikri Bayramîlik bata olmak üzere Bektâîlik,

Nakibendîlik ve Halvetîlik üzerinde de farkl anlaylarla tesirli olmu ve Anadolu

tarikat kültürünün ekillenmesinde ciddi katklar salamtr. 137

lJÜ
Hucvîrî, a.g.e„ s.263.

131
Bolat, a.g.e., s.248.

132
Sülemî,a.g.e.,s.l26.

133 Ahmed Güner Sayar, "Melâmilik ve Osmanl Ekonomisi Üzerindeki Eikilerf\ Tarih ve Toplum, C.9,

stanbul, 2 Kasm 1988, s. 148.
134

nan, slâmda Melâmîliin Tarihî Geliimi, s.90.
135

Bkz. Vicdânî, a.g.e., s.23.
136

Türer, slâmi Aratrmalar Dergisi, s.59.
137

Bolat, a.g.e., s.249-250.
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Netice itibariyle unu söylemek gerekir ki; büyük mutasavvflarn da takdirini

kazanm olan orijinal melâmet düüncesi, giderek asli karakterinden uzaklam,

zaman zaman er'i kurallara riâyet etmeme eklinde tezâhür etmi, zamanla iî, Bâtnî

ve Hurûfî unsurlarla karm ve nihâyet "Vahdet-i Vücûd" felsefesinin yeni bir ifâdesi

halini almtr. Bu yüzden orijinal melâmet düüncesi Sünnî tasavvuf çevresinde takdir

ve kabul görürken, sonraki dönemlerdeki melâmîler hem dier Sünnî tarikatlarn

tenkidine, hem de medrese âlimleri ile devlet ricalinin hücumuna maruz kalmlardr.
138

138
Türer, a.g.m. 5 s.66-67.
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5. ORJNAL MELAMÎLKANLAYII

Dördüncü bölümde ksaca belirttiimiz üzere melâmîler, bu temel

düüncelerinden hareketle, pratik hayatta tatbik edilmek üzere kendilerine has bir takm

prensipler ortaya koymulardr. Biz bu bölümde, aratrmamzn asl konusu olmas

hasebiyle ilk devre melâmîliini daha detayl bir ekilde ele alacaz.

Orijinal melâmîlik anlaynn prensiplerini en geni ve en sistendi ekliyle

Sülemî'nin "Risâletü'l-Melâmiyye" adl eserinde bulmaktayz. Sülemî'nin melâmîlik

Risâlesi'nde dikkati çeken ilk hususiyet, eserin nazarî mâhiyette olmaktan fazla amelî

mâhiyete hâiz olmasdr.

Sülemî bu eserinde, melâmîlerin Kur'ân- Kerim âyetlerine, Hz. Peygamber

(s.a.v.)'n hadislerine yahut kendi büyüklerinden birinin sözlerine dayanan edep

kâidelerine, melâmînin hâiz olmasn icap eden sfatlardan bahseder. Ayrca Sülemî,

vermi olduu bu krk be maddenin içinde geçen sözleri onun nakletmi olduu her

sözü kimden iitmise onun kim olduunu göstererek nakletmi olduuna baklrsa,

kaydettii her sözün lafz itibâryla deilse de mânâ itibaryla melâmîliin büyüklerine

âit olduu kabul edilebilir.
139

Sülemî "Risâletii'l-Melâmiyye" adl eserinde melâmîlere âit krk be prensip

zikretmektedir. Fakat bu prensiplerin çou mânâ bakmndan benzer ifâdeler olmas

itibâriyle, çalmamzda hepsini zikretme gerei duymadk. Sadece melâmîlerin

karakteristik özellikleri ve düünce tarzlar hakknda bilgi verebilmek için, bunlardan

önemli gördüklerimizi nakletmekle yetindik. Bununla beraber aratrmalarmz

esnasmda tetkik ettiimiz dier kitaplardan da derlemeler yaparak melâmîlik anlaym

37 maddeyle özetlemeye çaltk.

5.1 Melâmîliin Esaslar

1 . Melâmilerd yüz bakmndan bir miktar ibâdetle süslenmeyi müriklik; iç yüz

bakmndan baz hallerde süslenmeyi irtidad sayarlar. Melâmiler ibâdeti süs

olsun, herkesin gözüne görünsün de methedilmeye sebep olsun diye yapmazlar.

139
Sülemî, a.g.eM s. 13.
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Çünkü bu ibâdet Allah'a deil, nefsin hrs ve heveslerine kar yaplan bir

ibâdettir. badet ise yalnz Allah için olur, aksi halde nefsin honutluu için

yaplrsa bu amel Allah'a kar olan bir nevi irktir.
140

Bu durumu Ebû Zekeriyâ es-Sencî, "Haller ehline emânettirler. Bunlar

izhâr ettiklerinde güvenilir kimseler (ümenâ) snfndan çkarlar" eklinde

ifâdelendirir. Buna göre halleri izhar eden, melâmet vasfin yitirir. Ümenâ ile

kastedilenin, melâmetiyye olduunu îbn Arabî bize haber vermitir. Ona göre

melâmet ehlinin en üstünü ve en ululan, ümenâ denilen kimselerdir. Halkn

gözünden gizli olan bu ahslar, Allah'n emrettii ve nehyettii konularn

önemle üzerinde dururlar ve farzlarm yerine getirirler.
141

2. Kendilerine izzetle ikram olan kabul etmezler ve gönül alçakl içinde

istediklerini dilerler.
142 Bu ilkede melâmîlerin nefsi aalama ve onu hor

görmeye dâir hassasiyeti göze çarpmaktadr. Genelde bütün melâmî öretilerin
4

ve metodlann temelinde nefsi knamak asli bir unsurdur. Melâmiler nefse kar

dâima suçlama ve dümanlk tutumunu benimsemilerdir. Nefisten gördükleri

her iyi ya da kötü davran onunla irtibatlandrmlar, nefis kaynakl ihlâstan

dahi ikâyette bulunmulardr.
143

3. Onlar her hak sahibinin hakkm tanrlar ve verirler, fakat kendi haklan peinde

komazlar ve onu taleb etmezler.

4. Hereyi çalp çabalayarak meydana getirirler. Gerçi sarf ettikleri gayretin bir

kimse tarafndan görülmesini ve nefislerinin bunu görüp haz duymasn

istemezler.
144

5. Melâmiler insanlarn fiillerine ve hallerine göz dikmelerinin sebebinin, gaflet

yüzünden olduunu kabul ederler. Hak'tan yana kendilerine aman verilecek olur

da hallerini görecek olurlarsa belirttikleri her hali hor görürler ve borçlarna

Sülemî, a.g.e., s. 113.

Bolat, a.g.e., s. 178.

Sülemî, a.g.e., s.113.

Bolat, a.g.e., s. 180.

Sülemî, a.g.e., s. 114.
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kar verdiklerini son derece küçümserler. Sülemî'ye göre, "Kulun, her

halinde eksiklik olduunu bilmesi, bulunduu halde nefsinden raz olmamas"

fütüvvetin gereklerindendir. Bu görüü ifâde etmek üzere Ebû Yakub

Nehrecûrî'nin (Ö.330/941): "Bir kiiyi Allah, hallerinde yönetirse bunun alâmeti

o kiinin, Mâsnda eksiklik, zikrinde gaflet, sdknda noksan görmesi, hallerine

raz olmamas, kasdmda ve seyrinde Allah'a ihtiyac artmasdr. Taki bütün

isteklerinden geçsin" dediini iittim, der.
146

6. Herhâlükârda, yüzlerine gülse de, yüz çevirse de, itaat etse de, isyan etse de

nefislerini itham ederler ve nefisle mücâdeleyi en büyük cihad kabul ederler.
147

Bunlarn nefse kar durumlar; daima dümanlk durumudur. Melâmiler nefse

kar gelmek için her çareye bavururlar ve ona kar her türlü inad gösterirler.

Onun için bütün kötülüklerini ilan ederler ve iyiliklerini gizleyerek herkesin

kendilerini levm etmelerine, hatta eziyette bulunmalarna yol açarlar. Nefisleri,

bakalarnn yapt fenâ hareketleri ho görecek olursa, o hareketi iyi görerek

nefislerini takbih ederler. Kendilerine selam vermek istemeyenlere selam

verirler ve kendilerine selam verene cevap vermek istemeyecek derecede ileri

giderler. Kendilerine hakaret edenle beraber otururlar fakat kendilerini

arlayanlarn yanma gitmezler, kendilerine bir ey vermek istemeyenden bir

eyler isterler, kendilerini honut etmek isteyenlerden bir ey istemezler velhasl

nefislerine kar gelmek için her eyi yaparlar.
148

7. Ruhun hallerinden herhangi bir sr zâhir olursa, o hal sr bakmndan riyâ olur.

Srrn hallerinden herhangi birisi kendini kalbe açklarsa, bu sr için müriklik

olur. Kalb de âyet nefse bir ey açklarsa, hepsi boa gider. nsann fiillerinden

ve hallerinden aça vurduu hereyi nefsin küstahlndan ve eytann

oyunundan bilirler. Bu husus hakknda Abdullah b. MünaziPe, "Melâmetînin

Sülemî, a.g.e., s.l 14-1 15.

Bolat, a.g.e., s.183.

Sülemî, a.g.e., s.l 15.

Sülemî, a.g.e., s.66-67; Kara, a.g.e., s.75-77.
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bir iddiâs olur mu? diye sorulmutu. u cevab vermiti: Onun bir eyi varm
ki iddiâs olsun?..."

149

8. Melâmiler, zikrin çeitlerini dörde ayrrlar: Dil ile zikir, kalb ile zikir, sr ile

zikir, ruh ile zikir. Ruhun zikri gerçek ise snn ve kalbin zikri duraklar ve buna

müâhede zikri denilir. Snn zikri gerçek olursa kalb ve ruh zikirden kalr.

Buna da heybet zikri denilir. Kalbin zikri gerçek olursa dilin zikri gever. Buna

da nimetlerin ve lütuflarm zikri denilir. Kalb zikirden geri kalrsa, dil zikre

koyulur. Ve buna âdet zikri denilir. Melâmiler, bu zikirlerin bir çok âfetlerinin

olduunu kabul ederler. öyle ki: Ruh zikrinin âfeti, snn ona âgâh olmasdr.

Nefis zikrinin âfeti, bunu görüp büyümsemek ve bir makâma erimek için onun

sayesinde sevap beklemektir, insanlar içinde en az deeri olan kimseler, bunu

halka açklamak isteyenler ve bu maksatla ona rabet gösterenlerdir. Melâmiler

lisanla zikretmekten ziyâde kalple zikretmeyi tercih ederler, çünkü lisan ile

zikirde hali aça vurmak vardr.
150

9. Melâmiler, kendilerine ezâ edenlere hiçbir karlk vermedikleri gibi, onlara

iyilikle muâmele ederler.
151

Onlarn bu konudaki delileri Kur'ân- Kerîm'deki

"Kötülüü en güzel olan eyle sav"
152

âyetidir.

10. Melâmiler, itaatlerin lezzetine de kar koyarlar. Çünkü itaatin verdii zevke

dalmak yerine, nefsin kusurlarm aratrmak ve bu kusurlarla mücâdeleye

devam etmek gerektir.
153

1 1 . Melâmiler, Allah'm kendilerine emânet ettii hereye Allah için tazim

gösterirler buna uygun düen hareketlerini ve itaatlerini daima küçümserler. Bu

hususta Ebû Hafs'tan u söz naklolunur: "badetler, zâhirde bir sevinçtir,

Sülemî, a.g.e., s.115-116.
150

Sülemî, a.g.e., s.l 13-121; Altnok, a.g.e., s.175-176; ihâbüddin Sühreverdî, Avârifü'l-Maârif, Haz.

Yahya.Paki ve Dilaver Selvi, stanbul: Ümran Yaynevi, ?, s.79.
151

Sülemî, a.g.e., s. 115.
152

Mü'minûn Sûresi (23): 96.
153

Sülemî, a.g.e., s. 122.
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hakikatte gururdur (bo bir övünütür.) Çünkü mukadder, kararlamtr. Ve

ancak aldananlar fiillerle gururlanrlar."
154

12. Melâmiler, Hakk'a kar hüsn-ü zan beslerken kendi nefislerine kar, su-i zan

üzeredirler. Ademin birisi Ebû Hafs'a bavurarak: "Bana nasihat et, demi"; o

da u sözleri söylemiti: "Allah'a yaptn ibâdet, kendini tanrlatrmana, sebep

olmasn. îbadet, vazifen olan hizmet ve kulluu belirtmeye vesile olsun. Çünkü

îfa ettii ibâdete göz diken kimse nefsine ibâdet etmi olur."
155

13. Melâmiler, önderlerinden birini rehber tanyarak onun verdii terbiyeyi alarak,

edindikleri her bilgi ve erdikleri her hal için ona bavururlar. Ebû Amr El-

Zeccacî diyor ki: "Bir adam en yüksek mertebelere ve makamlara ererek gaybe

âinâ olacak olsa dahi, üstadlan olmadkça hiçbir ey olamaz."
156

Bu ilke, melâmetîlik adyla sergilenen ve tepki de alan kimi tercihlerin

deerlendirilmesi ve genelde, usûlsüz, bamsz bir hareket olarak anlalagelen

bu hareketin, kendi içinde bir kontrol ameliyesi yürüttüünü göstermesi

açsndan önemlidir. Ayrca melâmetîlerin, bilindii ekliyle eyh-mürid

ilikisini benimsedilderini düünmek de mümkün deildir. Tasavvufta

eklilemek adna her eye kar bir tavr olarak tezahür eden bu fikir

hareketinde, sonraki devirlerde bu durumda deimeler olmakla birlikte, eyhin

ikâmet ettii bir tekke olmad gibi, müridlerine tavsiye ettii dua ve ezkâr da

yoktur.
157

14. Melâmiler, iledikleri her ii ve yaptklar her itaati görmezler ve beenmezler

aksi takdirde o i bâtl olur. Nefislerinin taksiratm görmekten halkn kusurlarm

görmezler. Ali b. El-Hüseyin buyurdu: "Herhangi bir ameline gözün deecek

olursa, bu onun kabul edilmemi olduunun delilidir. Çünkü kabul senin

görmediin bir amel, kabul edilmi demektir."
158

Melâmîlerin kendilerinden

sâdr olan davranlar ve bu davranlar karsndaki kötümserliin son snrna

154
Sülemî, a.g.e., s. 122-124.

155
Sülemî, a.g.e., s. 125.

156
Sülemî, a.g.e., s. 126.

157
Bolat, a.g.e., s. 195.

158
Sülemî, a.g.e., s. 128.
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vardnld tavr sufînin Allah'a yaknlamak halinde tatt mânevî mutluluu

yok etmeye, en azndan onu tenkit etmeye yöneliktir.
159

15. Melâmîlerin esaslarndan biri de ubudiyetin esas itibaryla iki ey oluudur:

Biri, en güzel tarzda Allah'a muhtaç olmaktr ki hallerin iç yüzündendir. Dieri

de, Ez. Muhammed (s.a.v.)' en güzel tarzda örnek almaktr ki bu yolda nefsin

nefes almas ve rahata kavumas bahis mevzu deildir.

16. Melâmiler nefislerine kar hasm kesilirler ve hallerinden hiçbir sûretle honut

olmazlar. Onlar, nefislerine kar yaplan övgüleri de kabul etmezler ve bu

husustaki tehlikeli giri yollarm kapatrlar.
161 Hamdûn Kassâr'a ait u söz

nakledilir: "Bir kimse; nefsinin, Firavun'un nefsinden daha hayrl olduunu

zannederse, kibir veya gurur göstermi olur."
162

17. Melâmiler, amele bakarak onunla övünmeyi, akl aksaklndan ve tabiat

küstahlndan sayarlar.
163

Melâmîlerin ibâdetlerini küçümsemelerinin ve deer

vermemelerinin sebebi; kulun ibâdet ve taatini, Allah'm lütuf ve ihsanyla

ölçmeleridir. Bu ölçme neticesinde Allah'a kar hissettikleri borç gözlerinde o

derece büyümütür ki, her ne yapsalar bu borcu ödemeye imkân bulunmadna

inanmlar, bu yüzden bütün yaptklar gözlerinden küçülmütür. Melâmiler

yaptklarna deil, fakat borçlarnn büyüklüüne dikkat etmiler, kendi

amellerine bakan kimseyi gâfil, bu amellerle övüneni, riyâkar saymlardr.

Hatta kulun kendi amellerine bakarak bunlara deer vermesi onunla Mevlâs

arasnda gerilen gâyet kaim perdeler telakki etmilerdir. Bâyezîd-i Bistâmî (k.s)

bu vâdide unlar söylemitir: "nsanlar içinde Allah ile arama en kaim

perdeler gerilen kimseler üçtür: lmi yüzünden âlim, ibâdeti yüzünden âbid,

zühtü yüzünden zahid olan!"
164

159
Bolat, a.g.e., s. 195.

160
Sülemî, a.g.e., s. 129.

161 Ahmed Abdu'l-Cevâd ed-Dûmî, "el-Melâmetiyye evVLMelâmiyye", Mecelletü'l-Ezher, C-32, S. 3-4,

Kahire. 1960,s.338.
162

Kueyrî, a.g.e., s. 116.
163

Sülemî, a.g.e., s. 130.
164

Sülemî, a.g.e., s.69.
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18. Melâmiler, ilim üzerinde söz söylemeyi ve onunla övünmeyi, ehil olmayan

kimseler yannda Allah'n srlarm açklamay terk ederler. Onlara göre ilimle

övünmek, hal ve amelini görmek gibi, kul ile Allah arama gerilen en kaim

perdelerden biridir. Melâmetîlerin ilmi inkâr etmelerinin sebebi: îlim kulun

gönlüne, Allah tarafndan emânet edilmitir. Onu belirtmek ve yaymak, emânete

hyânettir. Onun için ilim, hal gibidir. Cenab Hak tarafndan dilediine emniyet

edilir. Mademki kul halini gizlemekle emrolunmutur, ilmini de gizlemesi icap

eder.
165

19. Melâmîlerin semâ hakknda da düünceleri öyledir: Semâ, bir kimse üzerinde

tesir ederse ilâhî heybetin hareket etmeye veye barmaya mâni olduunu

düünürler; çünkü o heybet onlar tamamyla kucaklamtr. Melâmetîlerin

çouna göre semâdan çekinmek daha dorudur. Fakat Melâmetîler semây da

müridlerine, büsbütün yasak etmezler. Melâmetîlerden bir kaçma sormular:

"Niçin semâ meclislerinde hazr bulunmuyorsunuz? Bunlar da cevap vermiler:

stemediimizden veya inkâr ettiimizden deil, fakat gizlediimizi aça

vurmaktan korktuumuz için! Bu ise bizim için çok kymetlidir."
166

20. Melâmiler fakr, Allah tarafndan verilen bir sr olarak kabul ederler. Onun için

fakrm açklayan kimse emin olmann haddini am olur. Onlara göre; insan

fakirliini belli etmedii müddetçe fakirdir.

21. Melâmiler esvap deitirmezler. Yani halk ne üzere ise onlarla beraber o hal

üzere bulunurlar. Melâmîlerin sufîler gibi, özel bir giysi ile halktan

ayrtedilmeye kar olmalarnn temelinde bâtnlarnn zâhirlerine yansmamas,

dolaysyla riyâya dümeme fikri yatmaktadr.
168

22. Melâmîlere göre, herhangi bir ey veren kimse, verdiini bir ey saymamaldr.

Çünkü verdii ey, Allah'n nezdinde bulunan vergidir, o da hakk, hak

sahiplerine ulatryor. nsan, bakasnn hakkm verdii halde bunu gözünde

165
Sülemî,a.g.e.,s.l30-131.

166
Sülemî, a.g.e., s.131; Sühreverdî, a.g.e., s.79.

167
Sülemî, a.g.e., s. 13 1-132.

168
Bolat, a.g.e., s.205.
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nasl büyütür? Melâmîlerin ve sufîlerin üzerinde ittifak ettii fakr anlaynn

doal bir sonucu olarak, Allah'n mutlak irâde, kudret ve mülkiyet sahibi

olmas, kulun bu irâde, kudret ve mülkiyet içerisinde kendisinde mutlak bir

yetkinlik görmemesi, irâdesini Allah'm irâdesine uyumlu ekilde yönlendirmesi

kabulüne binâen elinde bulunan eylere mutlak bir sahiplik duygusuyla

bakmamas, verdii eye kar bir beklenti içinde olmamas verdiine bir deer

atfetmemesi gerekir. Mutlakl sadece Allah'ta görünce bütün fiilleri Allah'a

âit klan melâmet anlay doal olarak bütün mülkiyeti de O'na

balamaktadr.
170

23. Melâmîlere göre kullar içinde Rabbini en az tanyan kul, amel ve itaatinin

kendisine ihsan getirdiini ve ihsann yaptna denk olduunu sanandr,
171

Ebû

Bekir el-Vâstî bu konuda öyle der: "Takva, takvadan saknmak, yani takvay

görüp de ona deer vermekten korunmaktr."
172

*

24. Melâmiler, vesileler peinde komay, bedbahtlk alâmeti sayarlar. Onlara göre

bahtiyarlk; mukadderata boyun eerek sâkin olmak ve her ii Allah'a havale

etmektir. O nedenle Hamdûn Kassâr u sözleri söylemitir: "Cenâb Hak halk,

kendine muhtaç yaratmt, onlarn baka çareleri de yoktu. Onun için insanlarn

en bahtiyar, Allah'm çkar peinde en az koturduudur."

25. Melâmiler, kendilerine hizmet görülmesini, tâzim olunmasn, ayaklarna

gidilmesini istemezler. Bunlar hür olanlara gerekir, derler. Ebû Hafs bu konuda:

"Kulluun, sana ibâdet edilmesine sebep oluturmasn" açklamasn
173

yapmtr.

26. Melâmiler ilmi batac edinmiler, ilim yolunda çalmay ibâdet telakki

etmiler ve insanlara hizmeti de en yüce ve ulvi ibâdet olarak

deerlendirmilerdir.
174

Amel ve ilim hakknda Ebû Osman, üstad Ebû

Sülemî, a.g.e., s.133.

Bolat, a.g.e., s.206-207.

Sülemî, a.g.e., s. 133- 134.

Kueyrî, a.g.e., s.201.

Sülemî, a.g.e., s. 135.

nan, îslâmda Melâmiliin Tarih! Geliimi, s.91.
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Hafs'tan öyle nakleder: "timi çoalann ameli azalr, ilmi az olann ameli

çoalr/' Ebû Hafs'a dönerek bu sözünün mânâsm sordum; u cevab verdi:

"lmi çoalan kimse, amelinin çounu azmsar. Çünkü taksiratm bilir. Ameli az

olan kimse, amelinin azm çok görür. Çünkü taksir ve kabahatini az görür."

27. Yine onlara göre, kulan iitmesi, gözün müahedesine üstün gelmemelidir.

Yani nefsinden iittiin medih ve senâ, nefsine dâir gerçekten bildii ve ayan

beyân gördüü kusurlar ve âfetleri kapatmamaldr.
175

28. Melâmîlerin esaslarndan bir dieri de; tevekküldür. Buna dâir Ümeyy El-

Bistâmî öyle demiti: Bâyezîd derdi ki: "O'ndan baka bir görücünün sana

bakmadm, rzknn O'ndan bakasnn vermediini, yaptm O'ndan

bakasnn görmediini anlamak, tevekkül bakmndan sana yetiir."
176

Yine bu

hususta Hamdûn: "Tevekkül, Allah Teâlâ'ya smsk sarlman ve O'na itimat

etmendir" demitir.
177

*

29. Melâmiler kerâmet ve harikalar gizlerler, bunlara istidrâc gözüyle bakarlar.

Ayrca onlara göre bunlar, halka gösterilmemesi gereken ilâhî balardr.

Onlara göre peygamberler, mucize gösterebilirler. Çünkü mucize dâvâlarn

teyit eder ve bu sayede vazifelerini baarmaya imkân bulurlar, fakat velîlerin

buna ihtiyac yoktur. Onun için peygamberin mucize göstermesi kemâl eseridir.

Fakat velînin kerâmet göstermesi noksanlk eserinden baka bir ey deildir. Bu

sûretle melâmîler, kerâmetlere ehemmiyet vermeyip kerâmât ilmiyeye rabet
1 78

gösterirler. Ayrca Gölpnarl bu hususta, dâima keif ve kerâmete aleyhtar

bulunan melâmîlerin kitaplarnda da fazla bir kerâmete rastlamadm ve bu

özelliin de onlarn farkl bir vasfm gösterdiini beyân eder.
179

30. Onlara âit esaslarn bir dieri de; Semâ, zikir ve sair meclislerde alamay

brakarak mahzun olmaktr. Çünkü alamak ferahlktr, snn ifasdr. Halbuki

bunlarn hepsi kul ile Allah arasnda gizli kalmas gereken eylerdir. Onun için

175
Sülemî, a.g.e., s. 136.

176
Sülçmî,a.g.eM s.l37.

177
Kueyrî, a.g.e., s.249.

178
Sülemî, a.g.e., s.73-74.

179
Gölpnarl, a.g.e., s. 197.
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melâmetîler, müridlerinin sükut etmelerini ve mahzun olmalarm isterler. Onlara

göre insann alamaktan ald zevk, alamann bütün deerini krmaya kâfidir.

Bu yüzden alamann yerine mahzun olmay koymular ve ancak esefyüzünden

alamaya cevaz vermiler.
180

31. Melâmiler hiçbir kuldan yardm dilemezler. Çünkü kime bavursalar, o da ya

muhtaçtr ya da muzdardr. Bu ilke, Sülemî'nin sözünü ettii tevekkül

konusunun farkl bir ekilde ifade edilmesinden ibârettir. Allah
5m mutlak güç

ve mülkiyetini ve insanlarn mülkiyetinin izâfi olduunu vurgulayan yakandaki

sözlerin vermeye çalt esas, Sülemî tarafndan ayn zamanda bir fütüvvet

ilkesi olarak sunulmutur: "Fütüvvet gereklerinden biri de Allah'm nzk
s

hakknda verdii garantiye güvenmektir."

32. Melâmiler dualarnn kabul olunduunu görürlerse mahzun olurlar, ürperirler ve

"bu bir hiledir, tuzaktr" derler. Ebû Osman Niâburî der ki: "Ebû Hafs ile

dalara çkmtk. Ebû Hafs oturmu, bizimle konuuyordu. Bu srada bir ceylan

gelmi ve Ebû Hafs'n önüne çömelmiti. Ebû Hafs alam ve durumu

deimiti. Ne oldu? diye sormutuk, anlatt: içimden öyle bir ey geçmiti.

Keke bir kuzumuz olsayd da bu gece onun etrafnda toplansaydk! Bu fikrin

içimden geçmesi üzerine bu ceylan geldi de öyle oturdu. Benim de Firavun

gibi olmadm kim temin edebilir. Çünkü onun da her diledii oluyordu, fakat

sonunda bedbahtla mahkum olmutu."
182

33. Melâmîlerin esaslarndan bir dieri de öyledir: Abdullah b. Muhammed b.

Abdurrahman Er-Râzi'nin öyle dediini iittim. Ebû Osman Said b. îsmâü'e

arkadalarna sual sorulduu zaman öyle cevap verdiini iittim: "Güzel

arkadaln d yüzü, kendi malndan arkadann elini geniletmek ve onun

malna tamâ' etmemektir. Ona kar insaf dâiresinde hareket etmek ve ondan

insaf istememektir. Ona uymak ve onun sana uymasn beklememek, onun

Sülemî, a.g.e., s.74.

Bolat, a.g.e-, s.219.

Sülemî, a.g.e., s. 139-140.
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cefâsna tahammül etmek ve kendisine cefa çektirmemek, iyiliinin azm

çoumsamak ve senden ona erien iyilii dâima azmsamak gerektir."
183

34. Melâmîlerin bir baka ilkeleri, efkât ve merhamette e ve benzerlerinin

olmamasdr. Hogörü, onlarn tabiat haline gelmitir. Hiçbir eyi kendilerine

isnad etmez, hiçkimseyi kendilerinden aa görmezler, insanlara kar çok

saygldrlar. O derece bir sevgi ve sayglar vardr ki, bakalarnn huzur ve

mutluluu için fedakârlktan çekinmezler. Bu öyle bir içtenlikle bezenmi bir

sayg idi ki yannda bir kabahat ileyen bir hatuna bunu sezdirmek ve onun

mahcubiyetini istemeyen Belh'li Hatemi Esam, o kadn yaad sürece kendini

sar gibi göstermekten çekinmemitir.
184

35. Sohbetlerinde ve konumalarnda sufî stlahlarm ve eski büyük eyhlerin

tabirlerini kullanmaz, zamanlarndaki taliplerin anlayabilecekleri derecede

istidatlarna göre açklamalar yaparlar.
185

r

36. Melâmiler, skca ihlâsa sarldklar için bir çok özel hususiyetleri vardr. Onlar,

hal ve amellerin gizlenmesi lâzm geldii kanaatindedirler ve onlar gizlemekten

büyük zevk duyarlar. Öyle ki, onlarn hal ve amellerinden birisi, herhangi bir

kimseye görünse, isyan edenin günahnn ortaya çkmasndan ürktüü gibi o da

bundan ürkerek korkar.
186

37. Melâmiler bakalarnn hareketlerine kar daha müsamahal ve daha az

karamsar davranrlar. Zaten onlar kendi nefislerine kar son derece sertlik

göstermeye sevkeden de budur. Bunlar, bütün yaptklarna kusur bulduklar

halde, bakalarnn tasavvurlar için mazeretler arayarak hiçkimseyi hor

görmemiler ve ayplamamlar. 187

Sülemî'nin "Risâletü'l-Melâmiyye" adl eserinden hareketle, yukarda melâmî

erlerinin özelliklerine dâir verdiimiz maddelerden de anlaldna göre, her tarikat

183
Sülemî, a.g.e., s. 141.

184
nan, tslâmda Melâmîliin Tarihî Geliimi, s.89.

185
Abdülbâki, L., a.g.e., s.72.

186
Sühreverdî, a.g.e., s.77.
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Sülemî, a.g.e., s.70-71.
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belli oranda melâmî mereb olmak durumundadr. Fakat buradan bu hususlar

netletiren, üzerinde daha çok duran melâmîler olduu sonucuna varabiliriz.

Siüemî melâmetîleri Cebriyye firkas ile de karlatrarak, aralarndaki temel

farklla öyle dikkat çekmitir:

"Hakikat yalnz Allah'tr. Hereyi yapan, hereyi irâde eden, hereyi lütfeden,

dünya ve ahirette hereyi ihsan eden yüce varlk O'dur. Kullarn bütün hareketleri

ezelden mukadderdir ve mukadder olandan baka birey vuku bulmaz.

Bir taraftan nefse kar baklar, dier taraftan bu ekilde cebrilie temayül

göstermeleri, mezheblerine, her amelin deerini imha eden ve her karln kymetini

ortadan kaldran bir mahiyet vermitir.

Kulun amelleri ya itaattir, yahut kar gelmektir, itaat ise, Allah'm ezelde

mukadder kld bir fiilin kul vastasyla vaki olmasdr. Onun için melâmîler bu çeit

hareketlerle övünmenin mânâsz olacama inanrlar. Madem ki itaat, insann kendi fiili

deildir, o halde onun bu hareket yüzünden övünmesi veya bu yüzden gurur duymas

neden?

Onun için melâmîlerce ibâdet ihtiyar eseri saylrsa, nefis hastalklarndan biri

olur. Bu hastaln devas mutlak sûrette Allah'a yönelmek,, ezelde mukadder olana

tamamyla teslim olmak, böylece kulun kendi amelinde herhangi bir izini görmesine

imkân vermemektir."
188

Bütün bu maddelerden, melâmîlerin, nefislerini itham etmek esasm her

eyden üstün tuttuklan, her hususta kendilerini kusurlu gördükleri ve bütün dâvâlanmn

nefisle mücâdele olduu çkarmm yaparak, dier tarikatlarda geçen; vüsul, kurbiyyet,

fenâ, hülul vesâireden de bahsetmediklerini görüyoruz.

Edindiimiz bu malumatlardan, melâmîlerin hangi vasflan tamas lazm

geldiinden fazla, hangi vasflan tamamas lazm geldii sonucunu çkarabiliriz. Bu

bize, melâmîlerin neleri inkâr edeceini, kendilerine neleri yasak edeceini

188
Sülemî, a.g.e., s.67-68.

64



bildirmektedir. Fakat bunlar, dier mutasavvflardan, hatta dier insanlardan hangi

hususlarda ayrldm apaçk belirtmedii gibi onlarn yaad ruhâni hayatn bütün

vasflarm da belirtmekten uzak kalmaktadr. Tasavvuf tarihinde önemli yerlere hâiz

olan bir çok velîler de melâmî mereb üzere yaamay kendilerine iar edinmilerdir.

Konumuzun daha iyi anlalmas açsndan aada bu merep üzere olan velîlerin

sözlerine yer verdik.

5.2 Melâmetî Mereb Üzere Olan Velîlerin Görüleri

Siüemî zikredilen Risâletü'l-Melâmiyye adl eserinde velîlerin melâmet

hakknda aadaki görülerine de yer vermitir.

Ebû Hafs el-Haddâd diyor ki: "Melâmet ehlinin müridleri erlik bakmndan

deiik haller arz ederler. Nefisleri onlar için bir tehlike tekil etmez. Nefislerinden

sâdr olan eyler, makamlar üzerinde tesir etmez. Çünkü zâhirleri açk, hakikatleri

gizlidir..."

Ahmed b. Ahmed el-Melâmetî'nin unlar söylediini iittim: Dedi ki: ibrahim

el-Kannad'm unu söylediini iittim: Hamdûn el-Kassâr'a melâmet tarîkini sordum.

Dedi ki: "Her hal ile halk için süslenmeyi, herhangi fiil veya ^ahlâk ile onlarn rzasn

talebi terketmek, Allah'm sana kar hakk yolunda herhangi sûretle levme

uramamaktr."

Abdullah b. El-Mübârek'e melâmet hakknda sual sorulunca demitir ki:

"Onlar öyle kimselerdir ki zahirde halka gösterecekleri bir iâret, bâtnlarnda Hakk'a

kar iddiâ edecekleri bir dâvâ bulunmaz. Allah ile aralarndaki srra gönülleri ve

yürekleri de muttali olmaz.

îsmâil b. Nüceyd'in öyle dediini iittim: "Onlarn makâmna öyle böyle

ermek için insann bütün fiillerini riyâ saymas, bütün hallerini dâvâ saymas gerekir."

Ebû Hasan el- Kannad dedi ki: Ebû Hafs'a u sual sorulmutu: "Size melâmetî

ismi verilmi, bu nedir?" u cevab vermiti: "Melâmetîler, vakitlerini korumak,
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srlarn gözetlemek üzere Hak Teâlâ ile beraber oturmu kimselerdir. Yaknlk ve

kulluk namna her açkladklar ey için kendilerini levm ederler, halka ise kusur ve

kabahatlerini gösterirler ve güzelliklerini gizlerler. Halk d yüzlerine bakarak onlar

levm ederler. Onlar da iç yüzlerini bilerek kendilerini levm ederler. Hak Teâlâ da srlan

kefetmekle, göremeyenin envam göstermekle, halk hakkndaki ferâsetlerini

dorultmakla ve onlara kerametler belirtmekle onlar ereflendirmitir. Onlar, Allah'

m

kendilerine olan ihsânn gizleyerek nefsi levm etmek ve ona kar gelmek yolundaki

ilk hallerini açklamlar ve halkn gözlerini kendilerinden çevirecek hal izhar

etmilerdir ki Hak ile halleri dorula. Melâmet ehlinin yolu budur..."
189

Bazlarna melâmîlerin hali sorulmu öyle demiler: "Öyle kimselerdir ki Hak

Teâlâ srlarm korumay üzerine alm, iç yüzlerined yüz örtüsünü örtmütür. Halktan

olmak dolaysyla halk ile beraberdirler. Çarlarda ve kazanç yollarnda onlardan

ayrlmazlar. Fakat hakikat ve dost edinmek bakmndan Allah ile beraberdirler. îç

yüzleri, halk ile ülfet ve onlarla avam üzere düüp kalkmak dolaysyla d yüzlerini

levm eder. D yüzleri de Hakk'n bitiiinde ikâmet ve d yüzde ztlarla düüp

kalkmay ihmal etmek yüzünden iç yüzlerini levm eder. Bu hal, pirlerin ve büyüklerin

halidir."

Hazreti Bâyezîd'e: "Arifin en büyük iareti nedir? diye sorulmu da o da

seninle beraber yedii içtii, akalat ve alveri ettii halde kalbinin kudsiyet

saltanatnda bulunmasdr. te iâretlerin en büyüü budur." cevabm vermi.
190

Gerçek melâmet halini büyüklerden biri öyle anlatr: "Her kim nefsin

küstahlm ve tabiatnn bozukluunu anlamak isterse kendisini methedeni dinlesin.

âyet nefis, methin en az ile azgnla urarsa bilsin ki, o nefsin Hak yolunu bulmasna

imkân yoktur. Çünkü asl fasl olmayan bir takm medihlerle honut olmakta ve asl

fasl olmayan bir takm zemlerden zdraba uramaktadr. nsan, nefsini küçümserse,

Sülemî, a.g.e., s.100-102; ed-Dûmî, A., a.g.m., s.338-339.

Sülemî, a.g.e., s. 103- 104.
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hiçbir medih onun üzerinde tesir etmez ve hiçbir zem onu rahatsz etmez. Ancak o

zaman insan melâmet haline erer."
191

Sülemî'nin zikrettiklerine ilâve olarak Hamdûn el-Kassâr'n melâmetîler

hakkmda bir baka görüü de öyledir: "Ona melâmetten sorduklarnda dedi ki: "Halk

için bu yol hem zor hem de kapaldr. Ama yine de bu hususta bir parça bir ey

söyleyelim. Mürcie kadar Allah'tan ümitli olmak, Mutezile kadar korkmak

melâmetîlerin sfatdr. Yani melâmetîler, Allah'm keremine bel balama konusunda, o

kadar çok ileri giderler ki, bu yüzden Mürcie mezhebi mensuplar dahi onlara melâmet

ederler. Dier taraftan Allah'm gazabndan korkma konusunda o kadar çok ileri

giderler ki, Mutezile mezhebi mensuplar bile bu yüzden onlar knar dururlar. Bu

sûretle de melâmetîler her hâlükârda melâmet okunun hedefi olurlar."
192 Ayrca bu

konu hakknda Hucvîrî ayn eserinde Hz. Osman (ra.)'a âit güzel bir hâdiseye de yer

vermitir.
193

5.3 Baz Aratrmac ve Müsteriklerin Görüleri

Melâmetîlik sadece erbâbnn deil, pek çok aratrmac ve müsteriklerin de

ilgi oda olmutur. Sülemî'nin risâlesini tetkik yolunda ilk eseri nereden Von Richard

Hartmann, risâlede zikredilen 45 maddeyi ve dier baz mühim ksmlarm almancaya

çevirir, din tarihi bakmndan melâmîliin mevkiini de ksaca anlatr.
194

Hartmann'm dnda Sülemî'nin risâlesindeki 45 maddeye ilgi gösterenlerden

biri de Morris S. Seale'dir. Seale makâlesinin giri bölümünde melâmetîleri "sarho

sufîler" olarak itham eden Proffesör Arberry'e
195

katlmayarak onun haksz olduunu

belirttikten sonra, Sülemî'nin 45 maddesini, Hz. sa (a.s.)'n "Sermon on the Mount"

15,1

Sülemî, a.g.e., s. 109.
192

Attar, a.g.e., s.438; Hucvîrî, a.g.e., s.264.
193

Bkz, Hucvîrî, a.g.e., s.262.
194 Von Richard Hartmann, "As-SulamVs Risalat al-Malamatijct\ Der islam, VII, Strassburg, 1918,

s.163-171.
195

Bkz. A.J. Arberry, "An Account ofThe Mystics ofislam " Sufsm, London, 1956, s.70-74.
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adyla bilinen mehur vaaz ile kyaslam ve aralarndaki artc benzerlie dikkat

çekmitir.
196

Seale, melâmîliin "kesilip kurutulmu bir ahlâk kanunlar olmad gibi her

yönüyle kapsaml bir filozofi sistemi de olmad" sonucuna varmtr. Melâmîlerin,

tpk Hz. sa'nn öretisinde olduu gibi, insan nefsinin yaratl itibânyla düük ve

günahkâr olduunu algladklarm ve tek gayelerinin bunu düzeltmek ve reform etmek

olduunu iddiâ etmitir. Seale "Sermon on the Mount" vaaz ile melâmîliin prensipleri

arasndaki en hayati farklln hitap edilen zümre olduunu da vurgulamtr. Seale'ye

göre, Hz sa'nn vaaz toplumun her kesimine olduu halde, melâmîlik sadece elit bir

zümreye hitab eden, ahlâki ve mânevi bir idealdir.

Melâmîliin Mevlevî, Rufâî gibi bir tarikat olduunu söyleyenler olduu gibi bir tarikat

olmadm ileri sürenler de vardr. Tetkik ettiimiz eserlerde aratrmaclarn

ekseriyetle melâmetîlii tarikatlar üstü bir yaam tarz olarak algladklarm müâhede

etmekteyiz. Bu hususta Yusuf Ziya nan öyle diyor: "Melâmîlik bir tarikat etiketi

deil, bir hal yansmasdr, bir yaam tarzdr; Vahdet-i vücûd arlkl bir ühûdî

tavrdr. Hereyi Hak bilip sayan; Allah'n zât tecellisini, sadece insanda gören, amma

hiçbir eyi gayr da görmeyen, Allah gözü ile bakp fark- Muhammedi ve ahlâk-

Muhammedi'de yaayan insanlardr."

Melâmîlikle ve onun ileri gelen ahsiyetlerinden biri olmakla tannm olan

Abdülaziz Mecdi Efendi (Ö.1941) öyle der: "Melâmîlik admda bir tarikat yoktur. Bu,

Seyyid Muhammed Nûrü'l-Arabî'nin mahlasndan kalmadr. Benim mahlasm nasl

(Mecdi) ise, onun mahlas da (Melâmî) dir."

Sâdk Vicdânî merhum da Tomar- Turuk- Aliyye adl eserinde: "Melâmetîlik

bildiimiz Turuk- Aliyye kabilinden tarikat- mahsusa ve müstakille olmayp,

Morris S. Seale, "The Ethics ofMalamatiya-Sufsm and The Sermon On The Mount\ The Müslim
World, C.58, S. 1, ABA 1968.
197

Seale, a.g.m., s. 19.
198

nan, Y., 20. Asrda Bir Vahdet-i Vücut Öretisi (Melâmet ve Tarikatler) Melâmet I, stanbul;

Sinan Yaynevi., 2000, s.24.
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tarikatlarn seyr ve sülûkunde Melâmiyye-i kadime sîretince ittihaz edilebilecek meslek

ve merepten ibaret bulunmutur" der.
199

Yine bu konuda Ahmed Güner Sayar öyle demitir: "Melâmetîlik, bir hal, bir

tavr ve yaant biçimi olarak bir tarikat deil, fakat hemen her tarikatta bulunan belki

tarikatlerin alagelmi ilmihal anlaynn ötesinde, tarikatler üstü bir eya ve kâinat

anlaydr. Sözden çok kendini duygu ve halde somutlatran bir ruh halidir."
200

5.4 Melâmetîlii Sufîlikten Üstün Kabul Eden Mutasavvflarn Görüleri

Melâmet düüncesi mehur mutasavvflarn da ilgisini çekmi ve eserlerinde

bu konu üzerinde fikir beyân etmilerdir. Bu mutasavvflarn hemen hepsi, orijinal

melâmet düüncesini, müslümann sahip olabilecei yüksek bir mertebe olarak kabul

etmekle berâber, mânevi derece itibariyle melâmetîlik ile sufîlik arasnda bir mukayese

yoluna gitmiler, bunlardan bir ksm melâmetîlii daha üstün görürken, bir ksm da

sufîhi üstün kabul etmilerdir. Biz de bu konüda öncü ahsiyetlerin görülerine

aada yer verdik.

5.4.1. Sülemî'nin Görüleri

Melâmetîlie dâir müstakil bir eser yazan Sülemî, ilini ve hal erbâbn,

1 . eriat âlimleri,

2. Ma'rifet ehli,

3 . Melâmetîler

olmak üzere üç zümreye ayrm ve bunlardan eriat âlimlerini "havâs", ma'rifet ehlini

yani sufîleri "havâssu'l-havâs", Melâmetileri de "ehass- havâssu'l-havâs" olarak kabul

etmitir. Sülemî bu üç zümre hakknda öyle der:

199
Vicdânî, a.g.e., s.79; Mehmet Zeki Pakaln, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüü, C.2, stanbul:

MEB Devlet Yaynlar, 1971, s.466-467.
200

Sayar, a.g.m, s. 148.
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"
Birinci derecedekiler: eriat âlimleridir. Onlar hükümlerle alakal bilgileri ve

hükümleri toplamakla, salamakla, vermekle, yaymakla megul olurlar; havâssn

muamelelerini, müahedelerini denemeye deer vermezler. Bunlar o zâhir bilgilerle,

eriatn esasm ve d temellerini koruyacak meselelerle ve ihtilaflarla urarlar.

Muameleleri dorultmak ve kitap ile sünnete balamak hususunda bavurulacak

kaynak onlardr. Amellerini bozmadkça, bu fâni dünyaya gönül vererek öteberi

toplamaya koyulmadkça eriat ulemâs ve din önderleri onlardr. Yoksa onlara uymak

gerekmez ve yaptklar iin ehli olmaktan çkarlar.

ikinci dereceliler; havâsdrlar ki Hak Teâlâ, kendini tanmak meziyetini onlara

bahetmitir, halkn türlü türlü ilerinden ve gidilerinden onlar korumutur. Bütün

ileri Allah'tr ve bütün istekleri O'dur. Bunlarn kendilerini dünyaya balayan halk

yönünde bir nasipleri yoktur ve dünyann hiçbir cihetiyle alâkal deillerdir. Halkla

ileri güçleri yoktur ve Allah'tan gayri bir yol tutmazlar. Bunlar havâssm da

havâssdrlar. Allah onlar her türlü kerâmetle mümtaz klmtr ve srlarm her türlü

alâkadan kesmitir. Bu yüzden Allah içindirler, Allah iledirler, gidileri de yalnz

Allah'adr. Fakat bunu da muamele yolunu salamladktan, mücâhede dillerini

kendilerine kar kurduktan sonra baarmlardr. Srlan Hakk'a nâzrdr, gaybe

bakcdrlar. Azâlar, ibâdet süsüyle süslüdür.D yüzlerinde eriat yoluna aykr bir ey

görünmez. Fakat iç yüzleri de gayb âlemini gözetmekten uzak kalmaz. Bunlar Allah'a

kar mârifet ehlidir.

Üçüncü derecedeki kimselerse ; Cenab- Hakk'n içlerini kendisine yaknlkla

bezedii kimselerdir ki bunlarn herhangi bir sûretle Hak'tan ayrlmalarna imkân

kalmamtr. Hak onlar halktan kskand için, ayrlk ifâde eden d yüzlerini halka

göstermi ve böylece bunlarn kendisiyle hemhal olmalarna imkân vermi; halkn bu

kimseler yüzünden kendilerini kaybedip bir takm imtihanlara uramalarna kar

gelmek için bunlarn iç yüzlerinin d yüzlerine tesir etmelerine imkân vermemitir.

Bunlar ise melâmetîlerdir. Hak Teâlâ kurbiyet ve vuslat kerâmetleriyle onlarn iç

yüzlerini zenginletirmi; ve bunlar srrn srrnda, (candan içeru can içinde) cemî (Hak

ile Hak olmak) mânâlarm gerçekletirmilerdir. Artk onlar için her ne olursa olsun

201
Sülemî, a.g.e., s.24.
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ayrlk imkân kalmamtr. Bunlar en yüksek mertebelerde cemî, kurbiyet, ünsiyet ve

vuslat mânâlarm gerçekletirince Hak Teâlâ onlan halka açklamay kskanarak onlar,

ayrlk ifâde eden zâhir ilimleriyle, eriat hükümleriyle megul eden cephe ile

göstermitir ki Hak ile Cem'u'l-Cem yaknlmdaki halleri korunmu ola. Bâtnn

zâhire tesir etmemesi ise, en yüksek hallerdendir. Ve bu hal Hz. Peygamber (s.a.v.)'in

en yüksek mertebeye vararak "Kabe kavseyni ev ednâ" makamna erdii halde geri

döndüü zaman zâhir haller üzerinde konumas gibidir. Onun kazand yaknlk, zâhir

hali üzerinde hiçbir veçhile tesir etmemitir. Biraz önce anlattmz hal, Musa (a.s.)'n

hali gibidir. Çünkü Hz. Musa (a.s.) Allah'n hitabna erdikten sonra hiçbir kimse

kendisiyle konumaya takat getirememitir. Sufîlerin hali de böyledir. Bunlar, ikinci

dereceyi tekil ederler. Bunlar o kimselerdir ki srlarnn nurud yüzlerinde belli olur.

Melâmetîler ise böyle deildirler. Melâmet ehline müritler arkadalk ederlerse onlan

itaate tevik ederler. Hazreti Peygamberin sünnetinden ayrlmamay, her hal ve

kârlarnda, iç ved hallerinde edep ve erkân gerektiren tarzda hareketi tavsiye ederler.

Onlan dâvâl olmaktan, herhangi bir kerâmeti belirtmekten ve bunlara güvenmekten

çekinmeye, onlan bütün muamelelerini dorultmaya ve mücâhedelerini devam

ettirmeye dâvet ederler. Mürit de onlarn yolunu tutar, onlarn edebiyle edeplenir. âyet

müridin kendi fiillerinden ve hallerinden birine önem verdiini görürlerse ona

kusurlarm açklarlar ve bu kusurlardan kurtulmann çaresini gösterirler..."
202

Sülemî'ye göre sufî ile melâmetî arasndaki en esasl fark: "Sufînin, d yüzü

ile iç yüzüne iâret vermesi; sözlerinde ve fiillerinde sr aydnlm belirtmesidir. Onun

için sufî, Hallaç tarafndan ve bakalan tarafndan yapld gibi bir takm dâvâlan

izhar etmekten, bir takm gaybi srlan açklamaktan, bir takm kerâmetleri baarmaktan

geri kalmaz. Fakat melâmetî, Allah'm srrm saklamaya dikkat eder ve onun bir dâvâs

yoktur. Çünkü dâvâlarm hepsi de cehâlet ve küstahlk eseridir. Çünkü, kulun kendi

kusurunu anlamadna delâlet eder. Onun için melâmetî, kerametin bir ilâhî imtihan

olmasndan, halkn bu yüzden kendine taklarak bir takm hercümerçlere yol

açmasndan korkarak kerâmet göstermez."
203

Sülemî, a.g.e., s.97-100.

Sülemî, a.g.e., s.25.
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Sülemî, böylece mânevi mertebe itibariyle melâmetîlerin ümmetin en üstünleri

olduunu ifâde eder. Üzerinde çaltmz bu eserin konusu bal bana;

melâmetîlerin, bu ümmetin en üstün derece ve makâmna sahip olduu ve melâmetî

tarikatmn hakikati ve sîretinin ne olaca ve bu tarikata mensup olan dervilerin âli

mereblerine dâir olmas hasebiyle burada îbnü'l-Arabi'nin hakikat ricali hakknda

yapt snflandrmay zikretmekte yarar görüyoruz.

5.4.2. bnü'l-Arabî'nin Görüleri

îbnü'1-Arabî, Fütûhât- Mekkiyye adl eserinde çeitli vesilelerle

melâmetîlerden söz ettii gibi, melâmetiyye konusunu ayn bir bölüm halinde

incelemitir. Îbnü'l-Arabî'nin bu eserinde ve (Seyyid erif Cürcâni'nin Ta'rifât'nda)

melâmetîliin uzun uzadya ele alnmas, bize ilk devir melâmetîliinin, VII/XIII. asra

kadar gittiini göstermekle birlikte,
204

onun bize verdii bir takm bilgiler de ilk devir

melâmetîlii hakknda aydnlatc olmutur. Bununla birlikte onun bizlere takdim ettii

melâmet fikri, tarihsel melâmetîlik ile kark mefkûrevî bir melâmetîlik olup,

Fütûhât'taki metinler tarihsel melâmetîlik hakkmda kendi bana yeterli

görülmemelidir.
205

îbnü'l-Arabî, melâmetî tabirini, Sülemfden daha geni mânâda

kullanr. O kadar ki Hz. Muhammed (s.a.v.)'i melâmetî sayar.
206

Çünkü melâmetîlik,

Allah'a yaknlk, yani "Kabe kavseyn" makâmdr,207
Sülemî ise daha önce de

belirttiimiz gibi, sufîyi Hz. Musa (a.s)'a, melâmîyi de Hz. Muhammed (s.a.v.)'e

benzetmekle iktifa etmitir.
208

Îbnü'l-Arabî, hakikat ricâli olan Zevât- Kirâm üç gruba ayrr:

Ubbâd tâifesi : Ubbâd, kendilerinde zühd ve Hakk'a bütünüyle bir yöneli

bulunan, d görünülerinde güzel ve övülmü huylar galip olan ricâlullahdr. Bunlar

temsil ettikleri yaay ve meslein üstünde bir ey görmezler. Onlar, srlan, keif ve

204
Gölpnarl, a,g.e., s. 16.

205
Bolat, a.g.e., s. 162.

206 bn Arabî, Fütûhât, C.2, Beyrut: Dârü'l-Sadr, s. 16.
207

Prizrînî Seyyid Abdürrahim b. Ali el-Melâmî, Terceme-i Beyân- Hakîkati'l-Melâmiyye Risâlesi

(Osmanlca eserin aslndan), vr. 77a.
208

Bkz. Sülemî, a.g.e., s.97-100.
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kerâmeti bilmezler ve de önem vermezler. Sadece kendi hallerine vâkftrlar ve onun

üstünde kendilerine bir ey atfetmezler. Dua istemek için bir kii yanlarna geldii

zaman, kendilerinde hiçbir ey görmedikleri için duadan kaçnrlar. Bunun sebebi ise:

Kalplerinde ucüba dâir hiçbir eyin yol bulmasn istememeleridir.

Nazarlarnda, mânevi makam ve hallere vâkf olma ve marifet olmad gibi,

kendilerinde de ilâhî ilim ve sübhâni mârifetlerle hâsl mânevi müahedelerden ufack

bir iz bile yoktur. Yani kulluk ve zühdden gayri birey bilmezler. Bunlar gerçek mânâ,

da Cenâb- Hakk'a deil, kendi sâlih amellerine güvenir ve yalnz o amellerin boa

gidip iptale uramasndan korkarlar. nsanlardan kendi hallerini gizlemedikleri için de

avam nezdinde seçkin kiiler olarak tannrlar.
209

Sûfiyye tâifesi : Sûfiyye, ubbâda mensup olan grubun daha üzerindeki

ricâlullahdr. Bunlar, gayret, mücâhede, verâ, zühd, tevekkül gibi güzel vasflara sahip

olmakla beraber, fiillerin hepsini Allah'a nisbet ederler. Bunlar da dünyadan el etek

çekmek, Allah'a güvenip O'na dayanmak hususundaki âbidlerden farkszdrlar, ahlâk

ve fîitüvvet sahibidirler. Sufî tâifesi, kendi mânevi mertebelerinin daha üzerindeki

dereceleri görmekle berâber, kendilerinde tahakkuk ve tecellî eden hali hereyin

üzerinde görüp kabul ederler. Avam arasnda kerâmet göstermekten çekinmezler ve

Allah nezdindeki mevkilerini belirtecek her eyi göstermekten geri kalmazlar. Çünkü

bunlarn telakkisine göre, Allah'tan baka bir gördükleri yoktur. Bunlar ahlâki

güzellikleriyle birlikte melâmiyyeye göre ruûnet ehli ve nefs sahibi saylrlar. Çünkü

kendilerinde iddiâ âibesi bulunmaktadr. Bu ksmn talebeleri de, kendileri gibi ashab-

dâvâdrlar. Allah-u Teâlâ (c.c.)'nn yaratt her kii üzerine faydal olmak için çaba

sarfederler ve Allah'm kullarna kar bakanlk iddiâsmda bulunurlar.

Melâmiyve tâifesi : "Hz. Ebû Bekir es-Sddîk (ra.)'n kademi üzerinde bulunan

ricâlullahdr.
210

Bunlar bütün varlklarm Allah'a vermilerdir. Cenab- Hak onlar

esirgeyerek korumu, herhangi gözün onlara uzanp kendilerini Allah tarafndan

çevirmesine imkân vermemilerdir.

îbn Arabî, Fötûhât, C.3, s.34.

bn Arabî, Fütûhât, G3, s.34.
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îbn Arabi'ye göre melâmetîlere has olan sfatlar unlardr: Melâmetîler,

Allah'n farz kld eyleri îfa eden dier mü'minlerden hiçbir hal ile ayrlmayan

kimselerdir. Bunlar be vakit namaza, yaplmas gereken sünnetlerin dnda bir ilâve
I

yapmazlar. Sokak ve çarlarda gezerler, herkesle konuurlar, halkla bütün farzlar edâ

ederler, herkesin giydii elbiseyi giyerler ve böylece halk tarafndan tannmamaya

çalrlar. Hak Teâlâ, melâmî tâifesini dünyevi ekil ve suretlerle avamdan, güzel

ameller sûretiyle havastan korumu ve her eye tasarruf edebilme gücü bulunan abdal

ricalinden dahi örtüp saklamtr. Cenâb- Hak (c.c.) bir hadîs-i kudsîsinde öyle

bildirmitir: "Velîlerim, kubbelerim altndadr, onlar benden baka kimse bilmez."
211

(La'lizâde Abdülbâki, buradaki kubbelerden kastin; beer sfatlan, baz i ve

kazançlar ve zahiri ayplar olduunu söyler. Çünkü La'lizâde'ye göre; elbise ve o zâhiri

aypla, d göz onu göremez. Hadîs-i erifte geçen, "onlar benden baka kimse bilmez"

cümlesi bu anlamdadr. Bir kimsenin basiret gözü onlardaki Muhammedi nûr

sürmesiyle sürmelenmedikçe, evliyây hakikati ile idrâk edemez. Onun için Hak

âklar riyâ sebeplerinden ferâgat etmi, vazgeçmilerdir.)
212

Bunlar dierlerinden ancak Hak ile Hak olan gönülleriyle tefrik edilebilirler.

Ubûdiyyet derecesinden asla ayrlmazlar. Gönüllerini Cenâb- Hakk'n Rubûbiyyet

tecellisi kapladndan, riyâset ve ba olma sevdasna kaplmazlar. Bu rical, halis

âbidler olup Allah-u Teâlâ (c.c.)'e ihlâsldrlar. Efendilerini (c.c.) daima müâhede

ederler. Öyleki; yemelerinde, içmelerinde, yakazalannda, uykularnda, sözlerinde

devaml sûrette Allah-u Teâlâ (c.c.)'ü müâhede ederler. Yani halk içinde Hak'la

beraberdirler. Ayrca onlar, sebeplerin hikmetlerine de vâkftrlar. Kendileri dndaki

insanlarn, hereyin sebeplerden yaratldm sandklarm, ve bu yüzden onlarn

sebepleri ispat yoluna gittiklerini söylerler. Halbuki sebepler peinde komak, hakikatte

Hak Teâlâ (c.c.)'ü bilmeye perde olur. Oysa onlara göre; herey, hakikatte Allah-u

Teâlâ (c.c.)'ün müsemmasdr. Onlar, hereyde bir uluhiyyet srr olduunu görürler.

Allah-u Teâlâ (c.c.) onlar "fakr" ismiyle isimlendirmitir. Melâmiyye ricali bu isimle

isinlendirildiklerinden Allah-u Teâlâ (c.c.) hariç, kendilerini gayri Mçkimseye muhtaç

görmezler. îbn Arabî, melâmiyye tâifesini, ricâlullahn mânevi makâm yönünden en

211 bn Arabî, Fütûhât, C.3, s.35.
212

Abdülbâki, L., a.g.e., s.l 10.
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üstün dereceye sahip olduunu da kabul ederek kendilerinden üstün olarak

peygamberlikten baka bir ey kalmadn söyler.

Îbnü'l-Arabî melâmiyye taifesinin iki sebepten dolay bu ismi alm

olduklarm da öyle anlatr: "Bunlardan birisi; kendi nefislerini Allah-u Teâlâ (c.c.)

yannda sürekli levm etmeleridir. Hatta melâmiyye talebeleri kendi nefislerini terbiye

için, yaptklar amellere de sevinmezler. Çünkü sevinmek, amelin kabulünden sonradr

halbuki amellerin kabulü ise, melâmiyye talebelerinden gizlidir. (Yani müridler bu

mertebelere ermezler) ikincisi ise; melâmiyye tâifesinin Cenâb Hak'tan kendilerine

bahedilen halleri, mekân ve makamlar halka kar göstermeyip, gizli tuttuklar için bu

isim onlara verilmitir" der.
213

Bunlar fiillerin, Allah'a âit olduunu görmeyen, belki bu

fiillerin kendi vastasyla meydana geldiini sanp onlar zemmeden kimselere bakarak

bu hal ve tavr seçmilerdir. Halbuki aradan perde kalkacak ve efâlin Allah'a âit

olduu görülecek olsayd, herhangi bir kimseyi levmetmeye imkân kalmaz ve bütün

ef âlin güzel ve erefli olduu anlalrd.

îbn Arabî, bu sözlerle kendi mezhebi olan Vahdet-i Vücûda iâret etmi ve

onu melâmîlikle sair tasavvufmezheplerine de eklemek istemitir.
214

Buradan hareketle

Ibn Arabi'den sonra, melâmîliin yahdet-i vücûd çizgisinde bir geliim gösterdiini ve

onun görülerinin tesirinde kalan aran ve smail Hakk Bursevî'nin de etkisiyle, ikinci

ve üçüncü devre melâmîliinin Vahdet-i Vücûd merkezli bir geliim gösterdiini

görmekteyiz.
215

îbn Arabî, melâmîleri Hak erlerinin en bama geçirerek, bunlarn sahip

olduklar makâmn, Hz. Ebû Bekir, Hamdûn el-Kassâr, Ebû Said el-Harrâz, Bâyezîd-i

Bistâmî gibi zevâtn makamlaryla ayn derecede olduunu belirtmitir. Bu makâma da

"makâm- kurb" ve "makâm- ilâhî" ad verildiini, bu derecenin üstünde ancak

"nübüvvet" makamnn bulunduunu da ayrca ifade etmitir. Bu arada; "bizim

hâlimizde budur" demek suretiyle, kendisini de bu makâma sahip bir kimse olarak

takdim etmitir. Bu ekilde melâmetîlerin, tâifelerin en yüksei olduunu söyleyerek,

îbn Arabî, Fûtûhât, C.3, s.35.

Sülemî, a.g.e., s.23.

Bolat, a.g.e., s. 162.
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onlarn hicab ehli olan avam tarafndan da tannmadklarn ve bu yüzden de

yerildiklerini belirtir.
216

bn Arabi'nin Bâyezîd-i Bistâmî'yi melâmetî ricâli arasnda zikretmesi bize

ondan etkilendiini göstermektedir. öyle ki, Bâyezîd-i Bistâmî'ye âit: "Allah'n

velîleri Allah'm gelinleridir. Bu gelinleri ancak onlara mahrem olanlar görebilir. Onlar

Allah'n üns perdesi altndadrlar ve dünya ve âhirette kimse onlar göremezler" sözü

ile eyhü'l-Ekber'in bu husustaki fikri birebir örtümektedir.
217

Nitekim ibn Arabî de

melâmet ehlinin en ulularna
66ümenâ" adm verdii ve bunlarn da halktan gizli velîler

olduunu ifâde etmektedir. Onlara bu ismin verilmesi, kendilerine tevdi edilen ilâhî

srlan ve hakikatleri, ehlinden bakasma ifâ etmediklerinden dolaydr218
, görüünde

olan îbn Arabî'ye göre melâmet fikri, sufî gruplarndan birine mahsus özel bir isim

olmayp, her yerde olabilecek fakat insanlarn tanmad, Hamdûn Kassâr ve Ebû

Yezîd gibi ilk devir melâmetîlerini de kapsayan geni çerçeveli bir anlay olup
219

, bu

anlay onun velâyet görüü ile de içiçedir. Melâmîlerin genel olarak "abdaTdan

saylmas ve özellikle îbn Arabi'nin melâmet ehlini "ümenâ" sfatyla tanmlayarak

halktan gizli olan kimseler olarak deerlendirmesi, abdal anlaym daha da esrarengiz

bir hale getirmitir diyebiliriz. Bu tesbite göre, görüldüü gibi bn Arabi'nin melâmet

kavramndan kastettii mânâ ile velî kavramndan kastettii mânâ farkl deildir.
220

îbn Arabî yine ayn eserinde enbiyâ ile velîden sâdr olan olaanüstü halleri

mukâyese yoluna giderek öyle beyân eder: Mucizenin sâdr olmas yalnz enbiyâ

üzerine vaciptir. Peygamberler, er' i hükümleri koyan yegâne kiilerdir. Velîden ise

olaanüstü hallerin zuhur etmesi uygun deildir. Çünkü velî, alemde hükümleri

koymakla görevli mesul kii deildir ve bu vazife peygamberlere verilmitir. Bu

hârükulâde haller, yalmzca Allah-u Teâlâ bunu ortaya çkarmak istedii zaman o

velîden izhar eder. kinci bir sebep de Allah-u Teâlâ o velî kulunu kendine yakn

olduunu belirtmek istedii zaman bu tür olaanüstü haller ondan zuhur eder. bn

Arabî'ye göre velînin kerametlerini izhar etmesinin uygun olmad bir baka durum

216 bn Arabî, Fütûhât, C.2, s. 16; C.3, s.34.
2I7

Bolat, a.g.e., s. 114.
218 bn Arabî, Fütûhât, C.2, s. 20.
219

Bkz. bn Arabî, Fütûhât, C.3, s.34.
220

Bolat, a.g.e., s. 163.
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ise; velînden sâdr olan bu hallerin, onun nefsi üzerine galebe gelme endiesi ve bunun

sonucunda da mekr ve istidrâca yalan olma tehlikesidir. O yüzden bu tür haller, Allah-u

Teâlâ ile velî kullan arasndaki bir srdr ki, bu dier insanlar tarafndan bilinmez, îbn

Arabî, ayrca melâmiyye erlerinin hakkâniyyetlerinin, insanlara zâhir olmas halinde;

insanlarn onlar ilah kabul edeceini belirtir. Kendilerine bahedilmi olan bu srlan

gizleyip aça vurmadklarndan çevrelerin tarafndan sradan tacir, satc, sanat sahibi

vs. insanlar olarak tannrlar. îbn Arabî, bu velî kullarn makâm ve mevkilerinin

hakikatine ancak kyamet gününde vakfolacaklarm da ilâve eder.
221

îbn Arabi'nin, melâmet ehli ile ilgili nitelemelerinin bir ksm daha önce de

deindiimiz gibi, Sülemî'nin yapm olduu tasvirleriyle örtümekte olduunu

görüyoruz.

5.4.3. Abdurrahim bn Ali el-Melâmfnin Görüleri

Üzerinde çaltmz eserin müellifi Abdurrahim îbn Ali, eyhü'l-Ekber îbn

Arabi'nin melâmîler hakkndaki verdii yukandaki bilgilere baz ilâveler yapmtr.

Abdurrahim îbn Ali, melâmiyye talebelerini; ehl-i bidâye, ehl-i vasat, ehl-i nihâye

olmak üzere üç snfa ayrr. lk snf olan ehl-i bidâye melâmîleri, sülûkun bamda

olmalan cihetiyle bu atele yanp tutuurlar. Bunlar sülûklannn gerei yaptklan

zikirlerin harareti ve yaadklan mânevi haller sebebiyle, nefislerinden fani olmulardr.

Yani bir nevi bulunduktan makamlarnn tecelliyâtlanmn lezzetlerine gark olmulardr.

Nefislerini âmil görmedikleri gibi, amellerinin de kabul olduunu düünmezler. Onlar

bu ekilde hallerin zevkine boyanmalan sebebiyle baz zaman hârice, kelimât-

mütenâkza ile konuurlar. Ve "lâ fâile illallah" derler. Onlarn bu sözleri, bir vakt-i

tecellinin eseri ve hükmüdür. Abdürrahim b. Ali el-Melâmî'ye göre onlarn bu sözü

söylemelerinin sebebi: Allah'tan gayrisinin fiillerini inkâr etmelerinden dolaydr.

Çünkü onlar, tecelliyât- ef âlullah makâmndadrlar.

Abdürrahim b. Ali el-Melâmî, melâmiyye talebelerinin bu sözleri sebebiyle

aralarnda benzerlik olduu görülen Cebriyye tâifesinden de onlan ayrarak aralarndaki

farklan açklar. Ona göre; melâmiyye talebelerinin "lâ fâile illallah" sözlerini

221 bn Arabî, Fütûhât, C.3, s.36.
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Cebriyyenin; "biz fiillerimizde irâde sahibi deiliz, belki fiilleri seçmede mecburuz"

sözleriyle kesinlikle badatrmaz. Çünkü hakknda doru sandklan bu bâtl

akideleriyle, rububiyyeti ispat ederek Allah-u Teâlâ'y tevhid ettiklerini sanrlar.

Halbuki Cebriyye taifesi, bu yanl fikirleri sebebiyle, ubudiyyeti inkâr ederek Hak

katmda bâtl bir frka olmulardr. Abdürrahim b. Ali el-Melâmî Hz. Muhammed

(s.a.v.)'in bu hususta rivâyet olunmu: "Cebriyye, bu ümmetin atee tapandr."

sözlerini teyit eden hadîs-i erifini de delil getirir. Ayrca Abdürrahim b. Ali el-Melâmî,

melâmiyye tâifesinin mübtedilerinin, Allah-u Teâlâ'nn yaratt mahlukatn tamamnda

fâil olduunu ve O'nun dnda hiçbir varln da fâiliyyetini kabul etmeyerek bunu

inkâr etmelerinin sebebini, "Allah'a yemin olsun ki, O, sizi ve ilediklerinizi yaratt."
222

âyet-i kerimesinin srrndan hasl olduuna da deinir. Çünkü melâmiyye tâifesinin

mübtedileri, bu âyetin srrm ihata ederek, onun Hakk'a mahsur olduunu müâhede

etmiler ve bu yüzden bu sözü söylemilerdir. Bu ekilde onlar, "lâ havle velâ kuvvete

illâ billah" kavl-i erifinin nûruyla nurlanp, ubudiyyetin kemâlini ispat etmilerdir.

Yukarda zikrettiimiz âyet-i kerimenin srr, vahdet makâm ve tevhid arabnn

zevkinden dolay ehl-i sekr olmulardr ve bu sarholuk içinde de bu sözü sarf

etmilerdir.
223

Abdürrahim b. Ali el-Melâmî, yukarda açkladmz üzere, tevhid-i efâl

makamndan baka tevhid-i sfat, tevhid-i zât makamndan da bahseder. Melâmî

tâifesinin mübtedilerinin bazlarnn, kelimat- sfâtiyye ile konutuunu ve: "lâ müride

illallah ve lâ kâdirü illallâh" diyerek bu sfatn tecellileri içinde kaybolduunu belirtir.

Onlar sevgililerinin bu sfatnn vasflan sebebiyle de sarho olurlar. Çünkü kendi

vücutlarnda, sevgililerinin sfatnn tecellilerini görürler ve bu kelimât- sfâtiyyeyi,

ancak zevk edenlerin bilebileceini söylerler.

Abdürrahim b. Ali'ye göre, melâmî tâifesinin mübtedilerinin bazlan da

kelimât- zâtiyye ile konuarak: "lâ mevcûde illallâh" derler. Bu ekilde onlar Hakk'n

dndaki dier bütün mahlukatn mevcudiyetini inkâr ederler. Melâmiyye tâifesi bu

makamlarda Hak Celle Alâ Hazretleri'ni seyr ve sefer ederler. Ve bu yüce makamlarn

her nefesinde tattklan zevkler, haller ve tecellilerde kâim ve sabit olurlar. Zikredilen

222
Safibt Sûresi (37): 96.

223
Abdürrahim b. Ali el-Melâmî, a.g.e., vr.72a-73b.
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bu tâifeler, derece derece zevklerle ve yüce makamlara yükselip hareket ederler, ite

melâmî tâifesindeki tedebelerinin hallerindeki, sözlerindeki bu farkllklarndan dolay

dier insanlar tarafndan anlalamamlar ve sürekli onlarn levmlerine maruz

kalmlardr. Bu insanlar; ulemâ, avam, ehl-i rüsum dahi olsalar cahillikleri sebebiyle

melâmîlerin bu hallerini idrak edemeyerek hayrette kalmlardr.

Abdürrahim b. Ali el-Melâmî, melâmîler dndaki bu insanlar ya ehl-i cümûd

ya da ehl-i ühûd olarak tanmlar. Ehl-i cümûd olanlarn, hicab ve irk ehli olduunu

söyler. Ehl-i ühûd olanlar ise; her ne kadar ühûd ehli olsalarda yine de kendilerini

gölge ehli olmaktan kurtaramamlardr. Bu yüzden de vücud makamlarnn zevkine

kâdir olamazlar der. Bütün bu açklamalarn neticesinde melâmiyye olmayan

kimselerin, onlarn halini idrak edemediklerini anlyoruz. Nerede kald ki onlarn arâb-

küûs-i vücutlarnn lezzetlerini zevk etsinler?
224

Abdürrahim b. Ali, eserin sonuna bir hâtime de yazarak, melâmiyye sadatnn

mizaçlarna uygun dört halifeden birini kendilerine mühid edindiklerine ve onlarn

sahip olduklar makamlarna da deinmitir.
225

5.4.4. Seyyid erif Cürcâni'nin Görüleri

Seyyid erif Cürcâni, Ta'rifat adl eserinde melâmiyyeyi u ekilde tantr:

"Bâtnlarnda bulunan mânevi halleri, zâhirde gözükmeyen ricâlullahtr. Bunlar ihlâsta

kemâli hakikat derecesine yükselebilmek için çalrlar. Bütün ilerinin Cenâb-

Hakk'n gayb ilmiyle kararlatrlm kaza-y ilâhî ile yerli yerinde yaplm olduunu

kabul ederler. Bunlarn ilimleri, irâdeleri, Cenab- Hakk'n ilmine ve irâdesine aykr

olmaz. Çünkü sebep ve vesileleri ancak kaldrlmas gereken aradan kaldrr ve ifâ

edilmesi gereken yerlerde de özellikle icrâ ederek yerine getirirler. Sebep ve vesileleri

Vâz' Akdes'in koyduu yerden kaldran kii, ahmak ve ilâhî hükme göre cahil

durumdadr. Vâz' Akdes'in kaldrd yerden sebebe güvenip yapan kimse de mürik

Abdürrahim b. Ali el-Melâmî, a.g.e., vr. 74a-79b.

Abdürrahim b. Ali el-Melâmî, a.g.e., vr. 91a-91b.
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ve inkarcdr. Melâmiyye hakknda "velîlerim benim kubbelerimin altndadr" kudsi

hadisi söylenen muhterem ve hürmete layk bir gruptur."
226

5.4.5. E-eyh Nasuh b. îsmâil er-Rûmi'nin Görüleri

E-eyh Nasuh b. îsmâil er-Rûmi, "Riyâzu'n-Nâsihîn" adl eserinin "Fazl-u

ihfâ ve a'mâli sâliha" faslmda öyle der: "Melâmîlere göre amel ve ibâdetlerin en

erefli ve faziletlisi gizlice yaplan olduundan, melâmiyye tarikat, tarikatlarn en

efendisi ve en yücesidir. Silsilesi Ebû Bekir Sddîk (ra.)'da son bulur."
227

5.4.6. îsmâil Hakk Bursevî'nin Görüleri

Mehur Osmanl mutasavvflarndan îsmâil Hakk Bursevî de ayn ekilde

melâmetîleri, iki yön üzere kabul eder. Bunlardan biri kendi nefislerinden hariç, dieri

ise dahildir. Birinciler toplumun içinde ve Hakk'n huzurunda kendi hata ve kusurlarna

bakp nefislerini knarlar. Amelde ise neden ihlâsh olmadk diye üzülürler.

bnü'l-Arabî'nin belirttii gibi îsmâil Bursevî de onlarn sevinçlerinin ancak

amellerinin kabulünden sonra olacam söyler, ikincilerin ise ona göre Allah-u Teâlâ

(c.c.)'nn yannda mertebeleri büyüktür. Öyleki, halk onlarn bu yüksek mertebelerini

bilse, onlara tapnrd der. Ayrca melâmî tâifesinin srlarn ve hallerini herkesten

sakladklar ve göstermedikleri için onlar büyük velîlerden kabul ederek, melâmetîleri

bu hususta en yüksek mânevi mertebelere ulam kimseler olarak deerlendirmi ve

onlarn üzerindeki makâmn "nübüvvet" makâm olduunu ifade etmitir.
228 Bu ekilde

îsmâil Hakk Bursevî'nin de Îbnü'l-Arabî'nin fikirlerine katldm anlyoruz.

5.4.7. Abdülbâki Gölpnarh'nn Görüleri

Gölpnarl, Osmanl devri mutasavvflarndan Üsküdarl Hâim Baba, Eref-i

Rûmi ve dier mutasavvf âirlerin de bu hususta bnü'l-ArabFyi takip ettiklerini

bildirmektedir.
229 Ayaca Gölpnarl'nn melâmîleri öven u sözleri de dikkate ayandr:

226
Ali b. Muhammed e-erif el-Cürcâni5 Ta'rifât, stanbul: Matba-i Ahmed Kâmil, 1327, s. 156.

227
Vicdânî, a.g.e., s.22.

228
smail Hakk Bursevî, Kitâbü'I-Hitâb (Mânevi Ufuklar II), sadeletiren: Turgut Ulusoy, stanbul:

Hisar Yaynevi., ?, s.327-328.
229

Gölpnarl, a.g.e., s.21.
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"Dier tarikatlarda uzun bir müddet riyâzat ve mücâhede neticesinde sâlike yava yava

vahdet sim açlr ve bu neveye sahip olan, bu sim zevk eden kimse, tabiatyla hereyi

ho görmeye, herkese ho bakmaya balar ve gayenin bu olduunu anladktan sonra

artk rüsum ve kuyut ile mukayyet olmamaya ve adeta bu rüsuma istihfafla bakmaya

balar. Halbuki tarikatlarn intihâs olan bu hal, melâmîlerin ibtidâsdr.
230

Görüldüü gibi, dier pek çok konuda olduu gibi bu konuda da îbnü'l-

Arabî'nin kendinden sonra yaam olan mutasavvflar üzerindeki etkisi hemen

dikkatimizi çekmektedir.

ot

5.5. Sufîlii Melâmetîlikten Üstün Kabul Eden Mutasavvflarn Görüleri

Buraya kadar zikrettiimiz kimseler, melâmetîlii sufîlikten daha üstün bir

vasf olarak kabul etmektedirler. Bunlara karlk sufîlii melâmetîlikten daha üstün

gören de mevcuttur. Bunlara örnek olarak da Hucvîrî, Molla Câmî, Sühreverdî'yi

gösterebiliriz.

5.5.1. Hucvîrî'nin Görüleri

Kueyrî Risâle'sinde, Hucvîrî'nin u sözleri naklolunur:

"Hakiki muhabbet konusunda melâmetten daha ho bir ey yoktur. Zira
I

sevgilinin knanmasnn, sevgilinin kalbi üzerinde bir eseri yoktur. Dost, dostunun

mahallesinden ve köyünden baka bir yere uramaz. Ayar ve yabanc olanlarn,

sevgilinin gönlünde hatr saylr bir ehemmiyeti yoktur (sadece dost dostunu levm

eder.) Çünkü melâmet aklarn bahçesi, sevenlerin gezinti yeri, özlem içinde olanlarn

istirahat mahalli ve müritlerin neesidir. Melâmetîler, ins ve cin içinde kalbin selâmeti

için bedenin melâmetini tercih etmi olan yegâne tâifedir. Mukarrebler, karûbiler ve

ruhâniler de olmak üzere, mahluklar içinde hiçbir fert bu dereceye sahip deildir.

Önceki ümmetler içindeki zâhitler, âbidler ve halkn ileri gelenleri içinde de bu rütbeye

Gölpnarl, a.g.e., s.205.
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sahip olmak mümkün olmamtr. Bu rütbe, sadece kalben inkta yolunu tutan bu

ümmetin bu taifesine hastr."
231

Ancak melâmetîlerin tuttuu yol olan melâmet taleb etmeyi gerçek riyâkârlk

olarak deerlendirmitir. Ona göre melâmetîlii talep etmek riyâdan baka bir ey

deildir. Riyâ isa münâfklk alâmetidir. Halbuki derviin kalbinden Allah'tan baka bir

ey geçmemelidir. Onun kalbi halktan ilgiyi kesince, halkn kabul ettii ve reddettii

yollardan herhangi birini tutma endiesi tamaz. Böyle kimse de hiçbir kayt altnda

bulunmaz.

Hucvîrî bu hususu açklamak için eserinde bandan geçen bir hadiseyi öyle

zikreder: "Bir defa tesâdüfen Mâverâünnehir'de melâmetîlerin birinin sohbetinde

bulunmutum. Sohbetimizi ilerletip biraz samimi olunca kendisine dedim ki: "Dostum,

bu kark hareketlerinizden maksadnz nedir?", "Halkn benden uzak kalmasn

salamak" diye cevap verdi. Dedim ki: "Halk dediin u insanlarn says pek çoktur.

Ömrünü, zaman ve mekân halk kendinden uzaklatrmak için müsâit bulamazsn. O

halde sen kendini onlardan uzaklatr ki, bu meguliyetlerden kurtulabilesin. Halkla

megul olan fakat halkn kendileriyle megul olduunu sanan bir zümre mevcuttur.

Seni gören biri yok, bu muhakkak. u halde sen de kendini görme! Halindeki âfet senin

gözündedir. Sonra senin bakalaryla iin ne! Perhize devam etmekle ifa bulacak biri

gda peinde koarsa, o insan saylmaz.!"

Bir zümre daha var ki, halkn kendilerini hor ve hakir görme yolu ile

nefislerini edeplendirmek için nefis riyâzeti maksadyla melâmet denemeleri yaparlar.

Böylece nefislerinden intikam alrlar. Çünkü bu zümrenin geçirdikleri en ho zaman,

nefislerini bela ve zillet içinde bulduklar vakittir.
233

5.5.2, Sühreverdî'nin Görüleri

ihabüddin es-Sühreverdî (Ö.632/1235.) ise sufî ile melâmetîleri

karlatrmasndan sufîleri tercih ederek bunlara daha üstün bir ruhâni durum verdii

1

Kueyrî, a.g.e., s.318.
2
Kueyrî, a.g.e., s.312-314.

3
Kueyrî, a.g.e., s.318.
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anlalyor. Sühreverdî meseleyi ihlâs açsndan deerlendirerek, hakiki ihlâsn

"devaml Hakk' gözetmekten dolay halk görmeyi unutmak" olduunu belirttikten

sonra melâmetînin kendi amelini, halini ve ihlâsn halktan gizlemesinin halk görmek

olduunu, bunun da ihlâs açsndan bir noksanlk tekil ettiini ifade eder. Ona göre,

kiinin kendi ihlâsn görmesi de bir nevi ihlâsszlktr. hlâs melâmetînin halidir.

hlâstan kurtulmak da sufînin halidir. O kurtulmaktan sonra meydana gelen kurtulmak

ise, bu ihlâstan da kurtulmann bir neticesidir. O da kulun, Hakk'n hizmetindeki

amelini görmekten meydana gelecek bütün sûretlerden fâni olmasdr. Melâmetî ise,

ihlâs vatannda yerleip durmakta Mâsndan da kurtulmann hakikatine göz dikip

gayret etmemektedir. te bu, sufî ile melâmetî arasndaki en açk farktr.

Hikâye edildiine göre, melâmetîlerden birisi semâ yapmaya davet edildi.

Fakat o yanamad. Kendisine: "Niçin çekmiyorsun?" denildiinde o öyle demitir:

"Eer ben semâya girip devran etsem bende vecd hali meydana gelir. Halbuki ben,

hâlimin kimse tarafndan bilinmesini sevmem." Anlatlr ki, Ahmed b. Ebi'l-Havâri,

Ebû Süleyman ed-Dârâni'ye: "Ben halvette bulunduum zaman, insanlarn

arasndayken bulamadm lezzeti buluyorum" dediinde, o: "O halde sen, gerçekten

zayf bir adamsn" demitir.

Öyleyse melâmetî, her ne kadar damarlarna varncaya kadar bütün benlii ile

ihlâsa sarlm ve sdk sergisine serilmi de olsa, kendisinde halk görme hasletinden bir

parça kalmaktadr. Bununla beraber ihlâsla sadâkatin gerçeklemesinden sonra kalan bu

eyler güzel eylerdir.

Sufî ise, halk için amel etmek yahut terketmek hususlarnda büyük küçük bu

nevi düüncelerden temizlenmi ve tamamen hepsinden uzaklamtr. Onlar fenâ ve

zeval gözüyle görmü, kendisine tevhid nûru parlamtr.

Melâmetînin halini gözlemesi iki ekilde olur; birincisi, sdk ve ihlâsm gerçek

yönüyle elde edilmesinden, dieri de, bir nevi gayretle bakasndan halini tam olarak

gizlemek istemesindendir. Çünkü sevgilisiyle yalnz, babaa kalan bir kimse

bakasnn kendisini gözetlemesini çirkin görür. Hele muhabbetinde sâdk olunca,

bakasnn sevgilisine olan muhabbetini bilmesine olan nefreti had safhaya ular. te
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bu her ne kadar yüksek bir meziyet de olsa, sufînin yolunda bir hastalk ve noksanlk

saylr. (Ksacas, melâmînin ihlâs, amelindeki kusuru görmesidir. Sufînin ihlâs ise,

bunlar külliyen görmemesi, yani bu bakmdan fenâya kavumasdr.)235

5.5.3. Molla Abdurrahman Câmî'nin Görüleri

Molla Abdurrahman Câmî (Ö.892/1487) ise bu hususta Sühreverdî'nin

fikirlerini benimsemi ve ona benzer izahlar yapmtr. O da kendine göre , Hakk'a

talip olanlar iki ksma ayrr: Mutasavvflar ve Melâmetîler.

Mutasavvflar: Bunlar, nefsin baz sfatlarndan kurtulan bir cemaat olup

sufîlerin baz hal ve vasflaryla muttasf olmular, onlarn hallerinin nihâyetine çaba ile

vâkf olmular, fakat hâlâ nefislere ait sfatlarn artklarna ve eteklerine yapk bir

durumdadr. Bu sebeple sufîlerin ve kurb ehlinin ulat nihâi noktann ve son

derecenin gerisindedirler.

I

Melâmetîler ona göre; ihlâsn mânâsna riâyet ve sdkn esasm muhafaza

urunda bütün gayretlerini sarf eden bir cemaattir. Taat ve ibâdetleri gizli, iyi ve hayrl

ileri halkn gözünden sakl tutma hususunda büyük bir hassasiyet gösterirler. Molla

Câmî: "Melâmetîler, iledii iyi ileri açklamaz, kötü ileri gizlemez" diyerek ayrca

unlar ilâve eder:

"Bu zümrenin gerçi varl nadir, hali ereflidir. Lâkin halkn varl perdesi

henüz kendilerinden tamamiyle kalkmamtr. Bu sebeple kendileriyle tevhidi

müâhede ve ayn- tefridi muayene (gözle görme) arasnda perde vardr".

Çünkü amelleri ve halleri halkn nazarndan gizlemek, halkn ve kendi

nefsinin varlm görmek demektir. Bu ise tevhidin mânâsna aykrdr. Halbuki sufîler

taatta ne halkn ne de kendilerinin varlm asla görmedikleri gibi, halkn kendilerini

gördüünü dahi farknda deillerdir. Bu yüzden amel ve halleri gizlemek veya aça

vurmak onlar alâkadar etmez. Bulunduklar makâm neyi gerektiriyorsa onu yerine

getirirler. O halde Melâmetîler muhlis, sufîler muhlestir. (Biri kendi irâdesiyle, dieri

Sühreverdî, a.g.e., s.77-79

Sülemî, a.g.e., s.30
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Hakk'n iradesiyle ihlâs mertebesindedir.) Bununla birlikte, O da Sühreverdî gibi

melâmetîleri sufîlerden derece bakmndan aa, fakat mutasavvflardan yukar

seviyede kabul etmitir.
236

Sonuç olarak, gerek sufîlii melâmetîlikten üstün kabul eden, gerekse

melâmetîlii sufîlikten üstün kabul eden mutasavvflarn aslmda görülerinin birbiriyle

çelimediini söyleyebiliriz. Çünkü, her iki grup ta "melâmetîlik" diye isimlendirilen

"haTin üstünlüünü kabul ederken, melâmet talep etme ad altnda girilen yollan tasvip

etmemilerdir, ilk dönemlerde görüldüü üzere, melâmetîlerin her birinin bir tarikat

terbiyesinden geçtiini görmekteyiz. Onlar için melâmetîlik ulalacak en üstün bir

makamdr, bir yol deil. Bu açdan bakldnda her iki grubun da hem fikir olduu,

görü farkll olarak alglanann "hal" ve "sfatlarm farkl adlandrmalardan

kaynakland çkarmm yapabiliriz.

Câmî, a.g.e., s.73-74
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6. NETCE

Abdurrahim b. Ali el-Melâmî'nin "Terceme-i Beyân- Hakikati '1-Melâmiyye"

bal altnda kaleme ald risâlesi üzerine çalmamz burada sonuçlandrm

bulunuyoruz. Bu risâle, eyhü'l-Ekber îbn Arabi'nin Fütûhât- Mekkiyye'sinde

zikredilen melâmiyye konusunun tercümesidir. Bununla beraber, Abdurrahim b. Ali el-

Melâmî melâmîlerin hakikati ve bu tarikata mensup olan dervilerin yüce

mereplerinden bahsederken eyhü'l-Ekber'in bu hususta yapt açklamalara baz

ilâveler getirmitir.

Yaptmz bu aratrma ile, melâmetîlerin fikir olarak üzerinde srarla

durduu temel prensibin riyâ ile mücâdele olduu ve tasavvufî kavramlara bir takm

selbî anlamlar yükleyerek bu dorultuda hareket ettikleri sonucuna varyoruz. Bu da

bize gösteriyor ki, melâmetîlik, müsbet davranlar açklamaktan ziyâde menfi

davranlar ortadan kaldrmaya yöneliktir.

Bununla berâber, çalmamzda melâmetî öretiyi tasavvufî yaantlarnda

kendilerine bir metod kabul ederek bunlar amele döken ve daha sonralar giderek bir

tarikat görünümü kazanan melâmîleri detayl bir ekilde ele alarak incelemeye gayret

ettik. Melâmîlerin ruhâni yaantlar hakknda verdiimiz bu bilgilerden hareketle,

onlarn dier tasavvuf ehlinden de farkl olmadm aradaki farkn sadece kullanlan

lafzlardan kaynaklandm "melâmetîlik" diye isimlendirilen "haTin üstünlüünün

bütün tasavvuf erleri nezdinde kabul gördüü sonucuna ulatk. Üzerinde durduumuz

dier bir önemli husus da, büyük mutasavvflarn da takdirini kazanm olan orijinal

melâmet düüncesinin, giderek asli karakterinden uzaklaarak, zamanla iî, Bâtnî ve

Hurûfî unsurlarla karm olmasdr. Bu yüzden orijinal melâmet düüncesi Sünnî

tasavvuf çevresinde takdir ve kabul görürken, sonraki dönemlerdeki melâmîler hem

dier Sünnî tarikatlerin tenkidine, hem de medrese âlimleri ile devlet ricalinin

hücumuna maruz kalmaktan kendilerini geri alamadklarm ve bu uygulamalarn

neticesinde kendilerini toplum içinde gizlemek zorunda kaldklarm tesbit ettik.

Sonuç itibariyle, orijinal melâmet düüncesi üzerinde fikir beyân eden mehur

mutasavvflarn hepsinin, müslümamn sahip olabilecei yüksek bir mertebe olarak
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telakki ettiklerini ve dier tarikatlarn da tespit edilen bu ilkelerde kaytsz kalmadklar

kanaatindeyiz.

1
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7. EKLER

\

88



EK 1. TERCEME- BEYÂN IHAKKAT 'L-MELÂMYYESI

[53-b]

ûUiVI f^Sl UJI j âîUi j *UI fi j üi3 Ci£ Jla ^\ üai*, j UL, j ^ fXJ

û*^>1 dJÜ <j [Allah'a hamd olsun ki 5 tercih ettii yarattklarndan bir çounun

üzerine Benî-Âdem'i seçti. Ve onlardan bir resûl, nebî (salât ve selâm efendimiz

üzerine olsun) efendimiz ve dayanamz Muhammed ki o öyle dedi: "Ben toprak ve

su arasnda iken âdem ve nebî idim."
237 Ve Kur'ân nassnn tamâmnda Allâhu

Teâlâ'nn belirttii gibi nebileri ve (gökyüzünün hikmetinde hidâyet yldzlan olan)

arkadalarnn ve âlinin üzerine ve bizim üzerimize delillerle ve mucizelerle açklamak

üzere dinleri tamamlamak için gönderildi.]

Ammâ ba'd: Bil-gil ey kardeim, 4^ ^ [Allah'm fethi senin üzerine

olsun] ve vaktâ ki ba'z ihvân- pür-safâ (aleyhim futûhâti'l-Mustafa), tarîk-i enbiyâ ve

vesîle-i vusûl-i ilallâh, husûsan seyyidinâ ve seyyidü'l-enbiyâ' olan Hazreti

Muhammedeni '1-Mustafâ (aleyhim efdali't-tehâyâ) Efendimiz Hazretleri olduu

makâm- ilâhî ve mereb-i nebevî ve sîret-i Mustafavîden ibâret bulunan tarîkati'l-

melâmiyye ki, cihâr- yâr- güzîn ve meârib-i âl ve ehl-i beyt seyyidi'l-evvelîn, ve'l-

âhirîn (aleyhimü's-selâm) onun üzerine olduklar tarîk-i tevhîd ve tarîk-i ühûd ve

tarîk-i ayne'l [54-a] vücüd esrârlanm câmi' bir risâle-i câmiann, tertîb ve tanzimini

taleb ettiler ise, bu fakîr-i pür-taksîr gubâr- niâli'l-melâmiyye a'nî bihî es-seyyid

Abdurrahîm ibn Alî (gaferallâhü lehümâ) min-gayr-i haddin mûmâ-ileyhim ihvân- pür-

safâmza hizmet olmak üzere nûr-i ayne'l-vücûd ve kâif-i makâmât- ehli'-ühûd olan

237
Buhârî, Edep 119.
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seyyidinâ ve senedinâ e-eyhü'l-Ekber Muhyiddîni'l-Arabî (kaddesallâhü srrahü'l

ethar) Hazretlerinin Fütûhât- Mekkiyye'sinde mezbûr, tarîkat-i melâmiyyenin hakikati

ve sîreti ne olaca ve ol tarîkat-i'l-aliyyeye müntesibûn olanlarn, meârib-i aliyyeleri

ve seyr-i azîmeleri Fütûhât- Mekkiyye 'sinde beyân buyurduklar, bi-ibâretihâ

teberrüken tahrîr eyledim ise de, arabiyyü '1-ibârenin istihrâcn kudreti olmayan ba'z

ihvân- pür-safâ, lisân- Türkî ile tercümesini taleb eylemeleri üzerine, mezbûr kitâbü'l-

Fütûhât- Mekkiyye'den menkûle olan ibârât- aliyyelerini lisân- Türkî ile, ihvân- pür-

safâya hizmet olmak üzere tercemesine bir evk-i-cedîd kalb-i fakîrîye zuhûr etmesi

âsâr- izin ve himmet-i mürid, ni'met-i celîlesinden add ederek tercemeye [54-b] bi-

avni'llâh ürû' olundu ve mezbûr ibârât- menküleye li-ecli'l-îzâh dere olunan ibârât-

âliyeyi mezkûre üzerine, ba'z levâyihâtmz dahi tercüme ederek ale'l-iemâi, ve'l-

ihtisâr ihvân- pür-safâya beyân olundu. nâallâhu'r-rahmân bu risâleyi, mütâlâa

edenler bu fakîr-i pür-taksîrât kulûb- âliyelerinden çkarmayp yâd ve tezkâr

etmeleriyle, ed'iyye-i hayriyyelerde bulunmalarm ez-cân u dil niyâzlarda

bulunduumu ifade ile berâber Hudâ-y müteâl (Celle Celâlüh) Hazretleri, ehl-i hakâyk

olan ârifân- kâmilân ve mükemmilân, kulûb- pür-envâr- feyz-bahâyilerinden dûr

eylemesin, âmîn! Bi-câh- serdâr- srr- seyyidi '1-melâmiyyeti '1-âlîn ^jîl Ö^JA &\ ^
A <jj [Cins-i mahâmid ancak, Cenâb- Vâcibü'l-Vücûd olan Zât- Ulûhiyyete

mahsûstur uW ^ ancileyin Zât- lâhî ki, cins-i inâm halk eyledi. ^
û^însâna, beyâm ta'lîm eyledi. SjîUlj dahi cins-i salât d^J* $J$j d13 <> ol

"men" üzerine [55-a] olucudur ki inân ve Kur'ân ikisi tev'emdirler buyurdu. Ya'ni

ikisi bir srnn mazhar ve meclâsdr. Onun için mâm Alî ona, kelâmu'llâhu'n-nâtk

buyurdular. Kimdir ol "men" ol ki Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem) dir.

^ Öyle Muhammed ki Hak Celle ve Alâ Hazretlerine da'vet edicidir.

jLull
c>ûbb Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem) Hazretleri'nin Cenâb- Vâcibü'l-

Vücûd'a da
6

veti, ahsenü'l-beyân olan Kur' ân'la, Allâh'n izniyle olucudur, j

C&lazS Aja^-a Dahi, Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem)'in âl ve ashâb- üzerine

salât olucudur, cemî'-si üzerine.

Ammâ ba'd: Besmeleden, hamdeleden sonra îlaüUll y fleti

a^j^j, ey hitâb- âmndan tâlib ve sâlik, ma'lûm olsun, bil sen tahkîkan,

tarîkati'l-melâmiyye, tarîkat- mahsûsadr. ^ JJS V Ol tarîka-y mahsûsay her
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ahad ma'rifet edemez. &\ J^l I44 jü mezkûre olan tarîkat- mahsûsa ile ehlullah

münferid oldu. Ya'ni tilke tarîkat- mahsûsay ancak ehlullah ma'rifet eder. ^^ j

^ [55-b] Lfc? ojj& ^ Tilke tarîka-y mahsûsada bulunan ehlullah için, avam

arasnda kendinden temyiz eder bir hâlet olmad. cjU^iâli I3S böylesine Fütûhât-

Mekkiyye'sinde Hazreti eyh buyurmutur. Böylece Fütûhâfta mesturdur. ^ LJaJ <Jta j

cA^j&\ Dahi Hazreti eyhü'l-Ekber (kaddesallâhü srrahü'l-athar) yine Fütûhâfte

buyururlar ki:<^ ^ ^ U*** AA J^j ^11* Ijiaj Resûlullâh

(sallallâhü aleyhi ve sellem)'in tarîkati ' 1-melâmiyye makamdr ve Ebî-Bekr es-Sddîk

(radiyallahü anh) makâmdr.^j^ t> <i Jakî j Makâm- Resûlullâh olan tarîkati '1-

melâmiyye ile tahakkuk eden üyûhdan olan zâtlardandr, j Jj^î' j$ j jH-a2l

^Ua-üll ^jJjjjÎ Hamdûn el-Kassâr olan zât ve Ebû Saîd el-Harrâz olan zât ve Ebû Yezîd

el-Bistâmî olan zât, tarîkati '1-melâmiyye mütehakkk üyûhtan olucudur. UÎI^jAj Dahi

mezkûr makâm- Resûlullâh olan tarîkati '1-melâmiyye [56-aj bizim hâlimizdir. Ya'ni

eyhü'l-Ekber buyururlar: ^ ohU q* USUj ^ jlSj ve dahi eyhü'l-Ekber
I

(kaddesallâhü srrahü'l-athar) buyurdular ki: "Bizim zamânmzda oldu u makamn

sâdâtmdan j $jjjJ* ^jjVli^j
<t?
L2Jlj^lfll^cj <Jf£lt 0$ iyu2\ j$

jllaaJl (jüüJl^lj ûdaall ^il^cj l^j^JI ^ii^&^lj Ebû Saîd ibn e-ibli
238

zâlike-i makamn

sâdâtndandr. Ve Abdülkâdir el-Cîlî
239

dahi sâdâtndandr. Ve Muhammed el-Eyvânî
240

dahi sâdâtndandr. Ve Sâlih el-Berberî
241

sâdâtndandr. Ve, Ebû Abdullâh e-erifi

dahi sâdâtndandr. Ve Yûsuf e-eberbelî
242

dahi sâdâtndandr. Ve Yûsuf ibn Tâiz
243

238
Fütûhât- Mekkiyye'de bu zâtn ismi Ebu's-Suûd îbn e-ibli olarak geçmektedir. Abdürrahim b. Ali

eserinde bu ismi Ebû Saîd ibn e-ibli olarak zikretmitir. (Bkz. Fütûhât- Mekkiyye, c. 3, s. 34). Bu
zat, Abdülkâdir el-Cîlî'nin talebesidir. Îbnü'l-Arabî'den evvelki nesle mensup olan ve bizzat tanmad
bu eyhin menkbelerini îbnü'l-Arabî'ye eyh Temâekî anlatmtr. îbn e-ibli kendi zamannn imam
(önderi) dir. Fütûhât'da kendisinden çok bahsedilir. Daha geni bilgi için (Bkz. Keklik, Muhyiddn
Îbnü'l-Arabî, Hayat ve Çevresi, dpnt. 425**).
239

Ebu's-Suûd îbn e-ibli'nin hocasdr. Îbnü'l-Arabî mehur sûfî Abdülkâdir Cîlî (veya Gilânî)'nin

adm birçok defalar zikretmitir. (Bkz. Keklik, a.g.e., dpnt. 425*).
240 Tam adyla Muhammed bn-i Kâid el-Evânî: Badat yaknlarndaki Evâne'ye mensup olan bu eyh
dahi Abdülkâdir Cîlî (1078-1 166)'nin talebesidir. lâhî muhabbet uruna hereyi terk etmi olan bu eyh,

bâzen de Muhammedü'l-Eyvânî olarak zikredilir. (Bkz. Keklik, a.g.e,, dpnt. 426).
241

îbnü'l-Arabi'nin kendisinden istifade ettii bir hocasdr ki, îbn Arabî bu zât için, ". . .kendisinden,

ölünceye kadar istifade ettim..." dediine göre bu hocas 1 192 veya 1 196 civarnda vefat etmi olmaldr.

(Bkz. Keklik, a.g.c, s. 102).
242

Gerek Fütûhât'da gerekse Rûhü'l-Kuds'de kendisinden behsedilen bu eyh, bilhassa kerâmetleri ile

tantlmaktadr. eberbelî, aslen dou tarafndan îbiliyye'ye iki fersah mesafedeki eberbel köyüne
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sâdâtndandr. Ve bn Ca'dûn el-Hanâvî
244

sâdâtndandr. Ve Muhammed ibn Kassûn
245

sâdâtndandr. Ve Ebû Abdullâh ibnüU-Mücâhid
246

dahi sâdâtndandr. Ve Abdullâh ibn

Tâhmet sâdâtndandr. Ve Ebû Abdullâh [56-b] Mehdevî
247

dahi sâdâtndandr. Ve

Ebû Abdullâh el-Kattân
248

sâdâtndandr. Ve Ebû el-Abbâs el-Hassâr
249

dahi

sâdâtndandr."^jSi lJjSII J^u-bj Uj Dahi Hazreti eyh buyururlar ki: "u makamn

sâdâtmda zamânmzda oldu. 01 zevât ki, zikirlerinden kitâb- Fütuhat dyk olur."

Ya'ni, kitâb- Fütûhâfda. beyân, tafsîlen mümkün olmaz. Ve ol zevâtm zikri, tafsîlen

kitâb- Fütûhât'da muhâl menzilesindedir." Kesretten kinâye buyurmular. ^ J^j

Â\ &kj ^1 oU^üll Dahi eyhü'l-Ekber (kaddesallâhü srrahü'l-athar) Hazretleri

Fütûhâfda dahi buyurmular: "Ey tâlib ve sâlik olan; seni, Cenâb- Vâcibü'l-Vücûd

tevfîk eylesin ^ ç4S$ ^ <^h>j û1 Tahkîk-i ricâlullâh olan zevât- kiram üç tâifedir.

Kendileri için râbi' [dört] yoktur, ya'ni üç tâifeden ziyâde olmaz. ^jS

J^îîj tâife-i ûlâ [birinci tâife] bir tâife-i ricâldir ki kendileri üzerine zühd ve tebettül

galebe eyledi.^ SjaIÎI JUVI j Dahi [57-a] ol ricâl üzerine küllisi mahmûde

olan ef âl-i zâhire dahi galebe eyledi, aL^ £j£ ^> f^iiJjj L^j ljj$l> Dahi ol ricâl

mûmâ-ileyhim, her bir sfat- mezmûmeden bevâtnlanm tathîr eyledi. Öyle sfat-

mensuptur. Ekseriya çölde yaayan bu zât Endülüs'ün en büyük sûfîsidir. Ebû Abdullah îbnü'I-

Mücâhid'in arkadadr. Bu eyhi bnü'l-Arabî îbiliyye'de iken tanmtr. (Bkz. Keklik, a.g.e., s. 101).
243

Fütûhât- Mekkiyye'de bu zâtn ismi Yûsufbn Taiz olarak geçmektedir. (Bkz. Fütûhât- Mekkiyye,

c. 3, s. 34).
244

Abdullah îbn-i Ca'dûn îbn-i Muhammed bn-i Zekeriyya el-Hanâvî. Îbnü'l-Arabî'nin Fas'a gittii

zaman h. 593-94 (m. 1 196-1 199) senesinde tanm olduu bu zât, h. 597(m. 1200-1201) ylnda vefat

etmitir. Bu zât ücret ile hanâ satt için buna nisbetle kendisine Hanâvî denilmitir ve "evtâd"dan

birisidir. Arabî, bu ahs bir iki defa söz konusu ederek onun, "büyük bir eyh" olduunu bildirmektedir.

(Bkz. Keklik, a.g.e., s. 126- 127).
245

Fütûhât- Mekkiyye'de bu zâtn ismi Muhammed tbn Kassûm olarak geçmektedir. (Bkz. Fütûhât-

Mekkiyye, c. 3, s. 34). îbn Arabi'nin îbiliyye'de iken kendisinden ders gördüü eyh îbn Kassûm'un

hocas, bnü'l-Mücâhid'dir. Nitekim tbnü'l-Mücâhid vefat edince tbn Kassûm ona halife olmutur.

Kendisi bildikleri ile yapt eyler arasnda tenâkuza dümezdi. Mâliki mezhebinden olup, ilmin eref ve

mertebesine inanrd. îbn Arabî, Rûhü'l-Kuds adl eserinde tafsilatl olarak bu eyh hakknda bilgi

vermitir. (Keklik, a.g.e., s. 102).
246

Îbnü'l-Mücâhid, bnü'l-îbn Arabfnin hocalarndan birisidir.

Ebû Abdullah el-Mehdevî, aslen Fasl olup burada 46 sene kalmtr, ibn Arabî, Fütûhât-

Mekkiyye'de bu zât ile görütüünden bahseder. (Keklik, a.g.e., s. 126).
248 Tam adyla Ebû Muhammed el-Kattân. îbn Arabî, Fütûhât- Mekkiyye'de kendisinden sadece bir defa

bahsettii bu eyh açk sözlü ve mert bir ahsiyettir. Ancak Kur'an ile söz ederdi. Sultanlarn dahi

sözlerini en iddetli bir ekilde yüzlerine vururdu. Hatta bu davranlarndan ve sözlerinden dolay

öldürülmek dahi istenmiti. (Keklik, a.g.e., s. 135).
249

Îbnü'l-Arabî'nin bu ahsla sohbetleri 1201 'de balam ve onu beraberinde alarak Msr'a kadar

götürmütür. Kendi ifadesine baklacak olursa el-Hassâr isimli arkada Msr'da vefat etmitir. Keklik,

ad geçen eserinde bu bilgilere ilave olarak, Fütûhât- Mekkiyye'de bahsedilen Muhammed el-Hassâr ile

Ebu'l-Abbâs el-Hassâr'n belki ayn kimseler olabileceini belirtmitir. (Keklik, a.g.e., s. 139).
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mezmûme ki, £jU5H l«ü jS Hazreti âri' (aleyhi's-selâm) o sfat- mezmûmeyi zemm

eyledi. d-*Vl ^>^^ jj*V ûjj# ^ Lâkin, mezkûrun olan ricâl
5 kendileri

olduu a'mâlin fevkinde bir ey' görmezler. f
jUl Vj oUlLJl vj Jj^VU f*l V

j

Dahi ol ricâl-i mezkûreye, ahvâle ma'rifet kendileri için olmad. Dahi makâmâta

ma'rifet olmad. Dahi ulûm-i vehbiyye-i ledünniyyeye ma'rifet olmad. VjjjJ)l\ V

j

cAhjASÜ Dahi mezkûr ricâl için esrâr ve küûfat, ma'rifeti dahi kendileri için olmad. V

j

^JF- ûA^s ^ ^ Dahi mûmâ-ileyhim olan ricâlin gayrisi, bulunduu eyden onlar ol

ey'e kendileri için ma'rifet [57-b] olmad. jEJI
f*

2 Mûmâ-ileyhim olan ricâle,

ubbâd denilir. *l*SS <*Ji^ ûaJ lü Mûmâ-ileyhim ubbâda, bir kii geldii

vakitte ki kendilerine duây suâl ederler. ^^Ij^l buj Çok kere onlann ahadlar,

duâdan intihâr edip çekinirler. lâ ûj3 i*^ tf1 âjkj Ve derler ki: "Ben ne ey' olurum, J±
^lljftjl hattâ sana duâ' edeyim, dahi benim menzilim nedir?"^ SJ*k û1

1

Ancak onlar, duâdan kaçnmalar ve mezkûr kavli demeleri, kendilerine tatarruk

eden ucübdan, hazer ecli içindir, u-ÛI <JjI> <> dahi gavâil-i nefisden havf içindir,

tâüj ^ ebjl! üj] Kendilerine zâlike-i duâda riyâ dâhil olmasm için, gavâil-i nefisden

havf ecli için, duâdan intihâr edip kaçnrlar. J^4î^ ^ û1* û1j Onlardan her ne

kadar ba'z ahad krâat ile mütegil olursa da, *\ ^ j ^U^lî ajIc'j <j U£â eer

mezkûr ubbâddan [58-a] biri krâatla megûl olursa, onun kitâb Muhâsibî olan ve

Muhasibi mecrâsmda cereyân eden ey'e riâye gibi olur. *Vja Jjâ ^ifil cjjLJIj Mûmâ-

ileyhim, ricâlullâhdan ikincisi, ubbâd olan ricâlin fevkindedir. ^ W& <-MVI ûjj^ Kâffe-i

ef âli, ksm- sânî olan ricâl, Allâh için görürler. I ^ J*â V Dahi ân kendileri

için aslâ fiil olmadm görürler, s^ij ph
m

J\ ^ Jljâ öyle olmca onlardan riyâ',

cümleten vâhideten zâil oldu. d*l ^ ^ f^Slu. lilj Ehl-i tarîk, hazer ettii

eylerden bir eyden suâl ettiin vakitte ve olunduklar vakitte, ûj&jS &\ üAA
ksm- sânî olan ricâl Allâh

5

dan gayriyi, dâî' olursunuz dahi derler. fi
Al JS ûAÂj

*

derler, ya'ni ehl-i tarîk hazer ettii eyden bir eyde suâl olunduklar vakitte, Allâh de,

Allâh'm gayrisini terk eyle buyururlar. jâllj jl!j £jjî!j .il^Vtf
i
j iaJl ^ iiJi Ju

[58-b] d&jF'j O mezkûr olan ksm- sânî olan ricâl, cidd ve ictihâdda, ubbâd gibidirler.

Dahi vera', ve'z-zühd, ve't-tevekkül ve gayri olan ahlâk- hamîdelerde dahi, ubbâd

gibidirler. aJ* Jjâ liuî ^
-
ji jjjj ^ ^1 jjc. u kadar var ki, tahkik o ksm- sânî

olan ricâl, onunla berâber ubbâdn olduu ey' üzerinin fevkinde bir ey 5

vardr
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görürler. cjUjS!j u^i&llj J>-VIj f
jUlj CjUIJj Jl <> Ahvâlden ve makâmâttan ve

ulûmdan ve esrar ve kûûf ve kerâmâttan, ubbâdn olduu ey'in fevkinde olduunu

görürler. Uk* Jî*^ Öyle olunca mezbûr ksm- sân olan ricâlin himmetleri,

mezkûr ksm- evvel olan ubbâdm olduu ey'in fevkinde olan ahvâl ve makâmât ve

ulûm ve esrar ve küûf ve kerâmât olan eylere nâil olmakla taalluk eder. Ij^j 131j

CjLAjSI üulll <j ijj^-t» «âb c> Mezbûr ksm- sânî olan ricâl, mezkûr olan

kerâmâttan bir ey'e nâil olsalar onlar ile âmmede zuhûr ederler. f$3V [59-a] -&lja* ûjjttf

Zîrâ tahkik, onlar Allâh'tan gayri görmezler. Jk <>l ^j O mezkûr olan ksm- sânî

olan ricâl, ehl-i halk ve fütüvvettir. <&S^ <^L^1\ Iaj 01 mezkûr olan ksm- sânî

olan ricâl, smf- sûfiyye tesmiye olunurlar. «311511 ^2al' J^J^h <*j Onlar tabaka-y sâlise

olan ricâle nazaran o»j& h^^j ^j^j <J*l ehl-i ruûne ve ashâb- nüfusdurlar.

^jc* l-jUu-o) f^iu Mezkûr ksm- sânînin telâmizleri, kendileri gibi ashâb- da'vâdr.

M. & *JS <Jc CjjJ&j Halkullâhtan her ahad üzerine, temîr-i sâk ederler ve zahir

olurlar. JfcbLc ^JJJi ûjj^jj Ve dahi ibâdullâh üzerine riyâseti izhâr ederler. * <î » ^ttj

ljüIjjB VI ouûJI oljLJl^ ûjAajjV JUj vfJtSlI Ve dahi ricâlden smf- sâlis ol ricâldir ki,

salavât- hamse üzerine ziyâde etmezler illâ süneni revâtibi ziyâde ederler, ojjtâtf

ûj^O*51 [59-b] & (jiülji <>a>ll Allah'n ferâizini edâ edici mü'minlerden, temeyyüz

etmezler. SjjIj aJI^j Bir hâlet-i zâide ile temeyyüz etmezler. ^ öj*j*i Öyle hâlet-i zâide

ki, kendiyle ma'rifet olunurlar. Böyle bir hâlet-i zâide ile temeyyüz etmezler. ^
(jnüll ^ Oj^Kjj j Jl Sokaklarda yürürler ve nâs ile tekellüm ederler. <ik <> >-=^V

&USI t>j^ f*L» loaJ j il Halkullâhdan bir kimse, ol smf- sâlis olan ricâlden birini,

avâmdan temeyyüz eder görmezler. <&t*lll ^ sü** ü« jl t>ajjLa lUc. ^> ^lj ^.uk Amel-i

mefrûzdan bir ey 5

ile, zâid temeyyüz eder görmezler. Yâhûd, âmmede mu'tâd olan

sünnetten bir ey' ile zâid temeyyüz eder görmezler. Ya'ni snf- sâlis olan ricâl, ne bir

amel-i mefrûz üzerine bir ey' zâid ile ve ne bir sünnet üzerine bir ey' zâid ile

avâmdan temeyyüz ederler. Belki temeyyüz etmezler ve belki ferâizullâh ve sünen-i

revâtibe, devâm edip avâmdan fark olmazlar, üp^j ^ 1j-U^1 Mezkûr smf- sâlis

olan ricâl Allah ile [60-a] râsihîn olduklan hâlde münferit oldular, f^j^ t> ûjUl&tf

Mezkûr smf- sâlis olan ricâl, ubûdiyyetlerinden tezelzül etmezler, ^

Tarfete-ayn Allâh ile ubûdiyyetlerinden tezelzül etmezler. ûA>*^ Riyâset ecli

için ma'rûf olmazlar. J*- ^jl^1 ^^L^i U*L Tama 6

cihetinden, zîrâ rubûbiyyet,
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kaibleri üzerine istilâ' olduu için, riyâsete tamaan ma'rûf olmazlar. W^ f*&j Dahi

onlar taht- rubûbiyyette, zilletliklerinden riyâsete tamaan ma'rûf olmazlar. ^ f^LlJ

J c> Ala^u2 Uj jLIjJU Hak Celle ve Alâ Hazretleri, snf- sâlis olan ricâle, mevâtm

bildirdi. Dahi mevâtnn müstehak olduklan ey 5

i ahvâlden bildirdi. ^ ö^j* ÜS ûj^Uj

Öyle olunca mezkûr smf- sâlis olan ricâl, her bir mevtinin müstehak olduu ey'

ile muâmele ederler. djJ ^IjjüJj Jkll o* Ij^l Mezkûr smf- sâlis olan

ricâl tahkik, halktan muhtecib oldular. Dahi setr-i avâid ile halkdan [60-b] müstetir

oldular. üySeL* oj^JU, auc ^jü Zîrâ tahkîkan ol ricâl, hâlisûn âbidlerdir.

Seyyidlerine muhlisûndur. <Jj&S &\ jj^Li* Seyyidlerini, ale-d-devâm müâhidlerdir.

(ji>ljîl ^ f^j^j ^»jjj ffr&*u pto^j c^ Ekillerinde ve ürblerinde ve

yakazalannda seyyidlerini müâhidlerdir ve nevmlerinde ve hadîslerinde seyyidlerini,

müâhidlerdir. Nâs da seyyidleriyle maiyettedirler. <-A*«VI ûj*^ Mezkûr snf-

sâlis olan ricâl, esbâb mevâznda vaz' ederler. l^i-Sa. ûjâj*^ j Dahi esbâbm hikmetini,

ma'rifet ederler. Uljs^ Hattâ ol esbâb, onlardan görürsün. ^A ÜS ^sik^ I^IS

^1j3 il* Gûyâ ki ol esbâb ancileyin eydir ki, her ey 5

i sen onlar gördüün eyden ve

esbâbdan halk olundu diye görürsün. ^jUjU Her ey' ol esbâbdan, gûyâ halk

olunduunu onlardan görmen, onlarn tilke esbâb, isbâtlar sebebiyle olucudur,

t^jlc ^^j^Vij Dahi ol snf- sâlis [61-a] olan ricâlin tahzîzleri sebebinden olucudur.

Ya'ni ol snf- sâlisin esbâb isbâtlarmdan ve esbâb üzerine tahzîzlerinden her ey 5

in

onlar isbât ettii esbâblardan ki, görmü oldun, tilke esbâbdan her ey 5

halk olunmu,

zan edersin ve her ey 5

, esbâb ile olur dersin. Ya'ni ksm- sâlis olan ricâlin, esbâb ile

teebbüslerini ve taalluklarn, Hazreti eyh (radiyallâhü anh) ifâde buyurmular.

Ancak keennehâ Hazreti eyh 5

in ta'bîri, bi-tarîki
5

l-kaf buyurmamalan zîrâ ksm- sâlis

olan ricâli, her ne kadar esbâb isbâtlarm görürsün ve onlar esbâba teebbüsleri ancak,

esbâb ayn--Hak olduundan içindir. Yoksa gayriyyetle esbâbm te
5

irinden deildir. Ve

câhillerin, her ey 5

esbâb ile mahlûktur i'tikâd üzere deildir. Ve gayriyyetle verdikleri

te
5

sîr kabilinden olmamtr. Onun için keennehâ ibâresini buyurdu, fefhem. ^ ujj&k

cJS Dahi ol ricâl, her ey 5

e müftekr olurlar. & j* f*** ^A U* oi Zîrâ tahkik,

her ey 5

indelerinde Allah'n müsemmâsdr. [61-b] Ancak ya'ni her eyde, srr-

ulûhiyyet sâri olduunu müâhidlerdir. b*5 tt^Jü&j Dahi onlar hiç bir eyde iftikâr

olunmazlar ve bir ey 5

dahi onlara iftikâr eylemez. ^ s jM Uiil jgiU a2V
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Bir ey'in onlara adem-i-iftikân u cihettendir ki, zîrâ tahkîk-i-ân onlar üzerine sfat

gnâ-billâhdan ve izzet-billâhdan zahir olmad. Onun için hiç bir ey', onlara iftikâr

eylemez. *U^VIjl£â! j*\ aj^VI iydji <> ^1 Vj Dahi tahkik onlar havâss-

Hazreti îlâhiyye'den kendilerine iftikâr- eyây mûcib bir emir olmadlar, ûj* üjjü

^îjSiiüV oUJSVl Dahi onlar görürler kendilerine eyâ', müftekr olmadm ^ öjjfikj

dahi onlar eyâya iftikârlarn görürler. -il *l Jîill ^1 <jJjB JS Al <jj^ Eyann

onlara adem-i iftikân ve onlarn eyâya iftikân Hak Celle ve Alâ Hazretleri buyurduu

eclindendir. Nâs için, At J& *\Jü\ ^1 âyetini ya'ni "u*üH yi L"
[ey insanlar] [62-a] siz

O 4k

Allâh'a fukarâsnz buyurmutur. W^ ^«1* o^kj ul ojj^^ AL
l û'j f**

Öyle olunca mezkûr snf- sâlis olan ricâl, her ne kadar Allah ile müsta'nî iseler de bir

sfat ile zâhir olmazlar ki, o sfattan kendileri üzerine tlâk olunmak mümkün ola.

<u Al ui^aj ^ai Ol isim tlâk olunmak ki, Hak Celle ve Alâ Hazretleri, ol isim ile

nefsini vasf eyledi. Böyle ismin tlâk mümkün olur sfatyla zâhir olmadlar. *L£IjAj

Ol isim ki, Hak Celle ve Alâ Hazretleri kendini vasf eyledi. Ol gnâdr, öyle vasf ile

zâhir olmadlar. jSâ5lj*j <j Al ^a£u* ^jÎI LüaUj IjaLL ^iîVIjLIj Dahi mezkûr snf--

sâlis olan ricâl, zâhiren ve bâtmen nefslerine, ol ismi ibkâ ettiler ki Hak Celle ve Alâ

Hazretleri ol ismi ile, onlar tesmiye eyledi ki; ol isim, fakrdr. VjSâH y ta <> IjAo jSj

ls^1 Al ^Jl VI ûj£j Dahi ol ricâlullâhm onlara, fakr tesmiye eylediinden [62-b] tahkik

bildiler ki, fakr ve ihtiyâç olmad, illâ ol ganî olan Allâh'a oldu, gayri kimesneye fakr

ve ihtiyâç olunmaz. 1*2* *ftj~>J JUjJ® ü u-ÜI Ijljj Ve gördüler ki, nâs, kâffe-i

esbâba müftekr oldular. Al <> ^ jîj Halbuki âmmede esbâb- mevzûa

Allâh'tan nâs hicâb eyledi, *UaS ^> Jl VIj*YI ^ IjjSSâlU aLÜI Jo ^aj

Snf- sâlis olan ricâl, ale'l-hakîkat, nefsi'1-emirde müftekr olmadlar, illâ müftekr

oldular, ol zât ki onlarn havâyicinin kazâs, O'nun yedindedir. Mj&j Kazâ-i-havâyicleri

yedinde olan zât, ancak Allâh'tr. Jb J&tf Alj a^UI ^ aJI Jsl& U *Jl» M U^iljlis

isj£ Ksm- sâlis olan ricâl buyururlar ki: "Hakikatte her bir ey' ki, kendine iftikâr

olunur. Hak Celle ve Alâ Hazretleri ol ey' ile müsemmâdr. Hak Celle ve Alâ

Hazretleri ise, hiç bir ey'e iftikâr ve muhtâc olmaz." fîj
^i^Ul ^ 1^

[63-a] u*i ÜS J&j ut* J\ Alj *LuîM t> *l*Stfl ^1 Onun için mezkûr

tâife olan smf--sâlis, eyâya müftekr olurlar. Eyâ' kendilerine müftekr olmaz, Allâh

Fâtr Sûresi, (35): 15.
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Teâlâ Hazretleri eyâdandr ya'ni eyâ ile zahirdir. Allâh bir ey'e müftekr olmaz her

ey', Allah'a müftekr olur. JWG1j£i Jl^jS &J f*j 51ciU p pes imdi,

tâife-i mezkûre olan ricâl, ancak melâmiyye tâifesidir. Ve onlar ricalin erfa'dr. Ve

onlarn telâmizleri, ricâlin ekberidir. Qj*JJjU oj&h Telâmizleri etvâr-

racûliyyetde takallüb ederler. *V> <jy* û uj^ ^ <jkJIj jU ^^jO
makamda, makâm- futüvveti hâiz olan olmad ve maallâh düne gayrihî halk makamm

hâiz olan men olmad u mezkûre olan tâife-i melâmiyyeden gayri. 5^ IjjU ££&\ ^
djüJ Mezkûre tâife-i melâmiyye, cemTi-menâzili hâiz olan kimselerdir. [63-b] U Ujj

Uûll ^ tikli t> ^ <&! Dahi melâmiyye olan tâife-i mezkûre gördüler ki; Hak Celle

ve Alâ Hazretleri, tahkîkan halktan dünyâda muhtecib oldu. u-ljsJI <*j Halbuki

melâmiyye ancak havâsstr. t>ij±?^li Öyle olunca tâife-i melâmiyye,

seyyidlerinin hicâbyla halktan muhtecib oldular. <jy* ^ üj^k^i «-âk 6*

r^-^H Oyle olunca melâmiyye olan zevât halkta, seyyidlerinden mâ-adâya halfe'l-

hicâbdan mehûd olmazlar. ^o^jj^J ^ÎUa Ay*j^Jâ jaJ Jbuj s>VIJiS ^ jlS lili Tâife-i

melâmiyye'den her biri, dâr- âhirette bulunduklar vakitte, Hak dahi tecellî ettii

vakitte, tâife-i melâmiyye ol vakitte zâhir olurlar. Seyyidlerinin zuhûru emrinden

"(j4*]1 4j&>* U&l ^4 ^1£a9" [onlarn dünyadaki mekânlar bilinmez] Öyle olunca tâife-i

Melâmiyye, mekânet ve makamlar dünyâda, mechûletü'1-ayndr. ^ üjj**±*^ü

^ijivlj jjaüll ^ ^a^Mj ^fWj Pes imdi, melâmiyye olmayan [64-a] tâife-i ubbâd, nâsdan

ve ahvâl-i nâsdan tekaüfleri ve teba'udleri sebebiyle âmme iradinde mütemeyyizlerdir.

f^aJb ^jJîUa uaj^j Dahi melâmiyye olmayan ubbâd, ecsâm ve halk ile muaeretleri,

tecennübleri sebebiyle mütemeyyizdirler. *1> ^ Melâmiyye olmayan ubbâda, cezâ'

ve mükâfât ind-Allâh hâsldr. Nâsdan teba'udleri sebebiyle ve onlar ashâb- ecirlerdir.

jlai^Jl^ ^£l ^jijj (jj^j ^jl&iîU AUJlIoio jj^aU AjâjUlj Tâife-i melâmiyyeden

olmayan tâife-i sûfyye, âmme indinde bir takm daâvî ile mütemeyyizdirler. Dahi hark-

1 avâidle mütemeyyizdirler. Havâtr üzerine kelâmdan olucu ûj^1 c> JSVIj j

Hark- avâid dahi icâbet-i duâ' ve kevnden ekilden olucu. > j^UlV sal& Jji cj£

j

iil <> ^jjL (j^üll ^1 c^jj ^ Dahi tâife-i sûfyye ma'rifet-i nâsa müeddî olan

eylerden bir ey'in izhârndan müeddî olucu kâffe-i hark- âdetten tehâî etmezler ki

Allâh'a karîb obualarm nâs ma'rifet ederler. [64-b] j ^ VI j ^ ûj-^^ ^

jjSS plc f^io Tâife-i sûfyyenin Allâh'a karîb olmalarm, nâsn ma4

rifetine müeddî olan
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ey'in izhârndan tehâî etmemeleri zîrâ, tahkîkan tâife-i sûfiyye zu'mlarnda müahede

etmez, illâ Allâh' müâhede ederler. Onlardan ilm-i kesîr gâib oldu. <f$\ lM. Ia

j

^Ijjo^VljjUlj JJa Ol hâl ki, tâife-i sûfiyye ol hâlde olucudurlar, selâmetleri

kalîldir, dahi mekr ve istidrâcdr. ûA*^1

f** Lâ^î^ (> ûjj*4tf j

^IjjJI JU Tâife-i melâmiyye ise halkullâhdan olucu bir ahaddan bir ey 5

ile temeyyüz

etmezler, onlar mechûlûndür. Hâlleri hâl-i avâmdr. üu-N r»N ^ 1 j Dahi tâife-i

melâmiyye, melâmiyye ismiyle iki emir ecli için muhtass ve mümtaz oldular,

urle- Tâife-i melâmiyyenin, ism-i melâmiyye ile tesmiyesi ve ihtisâs iki emir için

idi. Emrinden birisi telâmizleri üzerine tlâk olunur. ^ ^ f^\ öj*jk öjflj& f^j^

[65-a] Telâmizleri üzerine melâmiyye tlâk, emr-i vâhidi unun içindir ki; telâmizleri

cenbullâhda nefislerini levm eder. Levmden zâil olmazlar ve belki dâimâ levmdedirler.

^ ^j? ^ cj£ ^c-^ ûj^V^j Dahi telâmiz-i melâmiyye, kendi nefisleri için

kendilerine terbiye cihetinden kendiyle ferah olunacak bir amel ihlâs etmezler, çjül uV

Jjjîll ^4 vi ojSjV Ferah olunacak ameli, ihlâs etmemeleri zîrâ, tahkîkan ferah

a'mâl ile olmaz, illâ kabûlden sonra olur. t> mjIc. Iaj Halbuki kabûl-i a'mâl

telâmize-i melâmiyye 9

den gâibdir. ^ t> f&d£*j ^ ^Jc- (jü^ jjISVI Ammâ

ekâbir-i melâmiyyeye, ism-i melâmiyyenin tlâk ve ihtisâs, ekâbir-i melâmiyyenin

ahvâlini setr için ve Hak Celle ve Alâ Hazretlerinden kendilerine olacak mekânet ve

makamlarm dahi setr için, ism-i melâmiyye kendilerine tlâk olunur. U* u^Ü \Jj

t^jâ Ujâ pjjj j Juivi ^ ^ Ekâbirleri üzerine tlâk, melâmiyyenin [65-b]

ahvâllerini setr için olmak ol vakittedir ki nâs gördükleri vakitte ki nâs, zemm-i efâlde

vâki
6

oldular. Zâlike-i nâs mâ-beynlerinde, efâlde zem ve levmleri t> JUMI Ijjj fi ^jjS

onun içindir ki nâs, ef âli Allah'tan görmediler. IjUAi f&&^ dj^b I^jjjj USIj

l^î j ^jlîl Ancak nâs tilke ef ali kendi yedleri üzerine zâhir olan kimesneden görürler.

Onun için tilke efâle, levm ve zemmi inâta ve ta'lîk ederler. lMVI y Ijîjj *U»ll t-üSjJâ

ajjj Cj^Jâ t>j fJO Jks UJ öyle olunca zâlike-i nâsdan gtâ' ve perde kef olunsa

dahi zâlike-i nâs, tahkîkan kâffe-i ef âli, Allâh'n olduunu görseler yedeyni üzerine

zâhir olan ef âli ol kimesneye levm taalluk etmezdi. W& *a jUiVi ojU^j

ALjJi Dahi avâm indinde kef-i gtâ' hâletinde ve kâffe-i ef âl, Allah'n olduu

rü'yetleri hininde küll-i efâl, erîfe-i hasene olurdu. Velâkin avâm ise ehl-i hicâb

olduklarndan, tâife-i melâmiyye'den sûrette mezmûm görünen ef âli, kendilerinden
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[66-a] sudûrunu gördüklerinden zâlike-i nâs ve avam tâife-i melâmiyyeyi, zemm ve

levm ederler. M ^j^ u^l M rfüZ* cjj^ÜjI <AjUUI »<* j Kezâlike tilke tâife-i

melâmiyye, eer makâmât ve mekânetleri taraf- ilâhîden nâs için zahir oldu, nâs onlar

âlihe ittihâz ederlerdi. Ya'ni kibâr- melâmiyye hakkâniyyetleri nâsa zâhir olayd nâs

onlan âlihe ittihâz ederlerdi. Onlar ayn- Hak olduklarndan t> £*l*H 1

£LA\ <> ^Jc. jlldj U AUÎii yâ tfj&c. jlkîl vaktâki kibâr- melâmiyye, avâmdan âdet ile

muhtecib oldularsa kendileri üzerine avâm arasnda avâm üzerine tlak olunan

melâmdan kendileri üzerine tlâk olundu ve intilâk ve icrâ olundu.

Avâma muntalk olan melâm ol eyde olucu ki o avâmdan melâm mûcib olan

eylerden olucu avâmdan zâhir fvjfc cûlSâ öyle olunca kibâr- melâmiyye,

mekânet ve makâmâtlan kendilerini, levm eder oldu. [66-b] VUaL>j l^T> I <J^
u cihetle kendilerini levm eder ki; kendilerinde olmu izzet ve makâmât izhâr

etmediler ve sultân- mekânet ve makâmât dahi izhâr etmediler. ^
j^jlc çpkL*Ji\ ^ Mezkûr sebeb ma'lûm oldu ise, u lafza-i melâmiyye ve ism-i

melâmiyye, tâife-i melâmiyye üzerine stlah ehlullahda mezkûr olan gerek telâmize

nisbetiyle ve gerek kibâr- melâmiyyeye nisbetiyle emr sebeb-i tlâk oldu, es*"1 (bitti).

Fütûhât- Mekkiyye'dQ, Hazreti eyhü'l-Ekber (efâzanâllâh min feyzihî)

[Allâh onun feyzinden bizleri bereketlendirsin] Hazretlerinin ricâlullâh hakknda beyân

ettii kelimât- kudsiyyeleri nihâyet buldu. Hak Celle ve Alâ Hazretleri cümlemize, feth

ve fütûhât eylesin, âmîn. ^l^i^îl s^L-a bu cjSLuj c^lilj Ey tâlib ve sâlik, sâhib-i

Fütûhât- Mekkiyye olan Hazreti eyhü'l-Ekber (kaddesallâhü srrahü'l-athar) zikr

ettii ey' ile bilip tahakkuk ettinse ^ ^Ji jU.jîi aliL Ciac. sen bildin ey sâlik

ki tahkîkan tabakâtu'r-ricâl üçtür. Kendileri için râbi' yoktur. JjVl [67-a] f&jk

s^ja^I öjAUâli cMVij Juiîlj ^ajJI Tabaka-y ûlâ; bir tabaka-y ricâldir ki, kendileri

üzerine zühd ve tebettül ve ef âl-i zâhire-i mahmûde galebe eyledi. ^ Jüj

Tabaka-y mezkûre olan ricâl, kendilerine "ubbâd" denilir, ya'ni ubbâdlardr. ^ îi

t*j£ tl* üjJNj J^VI Vj AAjS
f
jUIVj cUjJSINj cAJiJyj Jj^VU Tabakât- ûlâ

olan ubbâd için ahvâl ne olaca, makâmât- ilâhiyye ne olaca, dahi küûfat ne

olaca, dahi ulûm-i vehbiyye ne olaca, dahi esrâr- ilâhiyye ne olaca kendilerine

ma'rifet hâsl deildir. Dahi ubbâdm gayri olan ehlullahdan bulduu ezvâk ve ulûmdan

olucu bir ey'e ma'rifetleri yoktur. Ya'ni taabbüd ve zühdden gayri bir ey' bilmezler.
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jkuûJl (jc ^j>5Ux ljüuj ^tj^tj o» ^fâÜSL aUII ic jjjIaLo ^aj Dahi mezkûrûn

olan tabaka-y ubbâd, nâsdan ve ahvâl-i nâsdan tekaüfii ve teba'udleri sebebiyle avam

[67-b] indinde mütemeyyizlerdir. Ya'ni avâm onlan tanr ve seçerler. Dahi onlarn

ecsâm- nâsdan muâeretlerinin tecennübü sebebiyle dahi, âmme indinde

mütemeyyizlerdir. Sr1**^ ^ u1 üjj^ t& ^4 Dahi sen ey sâlik,

tabaka-y ûlâ ne olacan bildiin gibi, tabaka-y ûlâ olan ubbâd kendilerine ucüb ve

riyâ' tatarruk ve ânz olmasn diye hâzirûn ve muhterizûn olduklarn dahi sen bilirsin.

»Ija^ lsj*L*j ^i>«U^ jJI (JiA <p<â 3pijL JiiAj j»J jlS jij Eer mezkûr ubbâddan biri

krâatyla megûl olursa onun kitâb Muhâsibî olan ve Muhâsibî mecrâsmda cereyân

eden ey'e riâye gibi olur. Meselâ, bir muhâsib bir kimesneyi hesâba çekip ter'îb ve

tahvîf ettii gibi, kezâlik ubbâd dahi krâatyla megûl olduu vakitte onun kitâb dahi

ter'îb ve tahvîf edip dâim tahzîr ile megûldürler. ^UV^Hj VB ^ ilJl J3* ajü! aLUIj

d&j&j tje. JSjîIIj jîij £jjllj Dahi tabaka-y sâniye, cidd ve ictihâdda dahi vera
6

ve

zühdde [68-a] ve tevekkül ve gayr-i zâlik olan sfat- mahmûdede ubbâd gibidirler,

OUI j lJjJ&JIj jl jjujV^j j oUllalIj Jl ja-VI >û Ajlc ^aU (jjâ Ikâ ji (jjjj tâlîi ^jI

Mezkûre tabaka-y sâniye ubbâd, misillu ise de lâkin tahkîkan tabaka-y mezkûre

onunla berâber onlar olduklan ey'in fevkinde bir ey' o makamda vardr diye görürler.

Ahvâlden, makâmâttan, ulûmdan, esrar ve küûfâttan ve kerâmâttan 6^ öyle

olunca tabaka-y sâniyeyi mezkûrenin himmetleri mezkûrât olan ahvâl ve makâmât ve

ulûm ve sâirenin neyline taalluk eder. CjUjS <> ÜUl! ,J <u Ijj^b «üü <> U±i IjîU lili

Tabaka-y sâniyeyi mezkûre olan ricâl, fevklerinde olan ey'e ahvâlden ve makâmâttan

ve sâireden nâil olduklan vakitte avâm arasnda o ey' ile kerâmâttan zâhir olurlar. j

[68-b] jjâ. *JSj Tabaka-y sâniye olan ricâl ancak sûfîyyedir. înde'l-âmmeti daâvî

ve hark- avâidle mütemeyyizdirler. Havâtr üzerine kelâmdan ve duânn icâbetinden ve

kevnden, ekilden ve her âdetin harkndan mütemeyyizdirler. ^ is^ t> üj^k V

il <> ^1311 ^jj Tâife-i süfyye, Allâh'a karîb olmalaryla nâsn

ma'rifetine müeddî olan ey'in izhârndan tehâî ve ihtirâz etmezler. ^ ûj^IAî V ^li

M VI fv&j Zîrâ onlar zu'mlarnda Allâh'dan gayri müâhede etmezler. ^ j^e. j

Onlardan ilm-i kesîr gâib oldu. ç) jjö*-VI j jS-JI >*-£CJl ^aA^^\ JUJl Iaj 01 hâl ki,

tâife-i sûfyye ol hâldedirler, mekr ve istidrâcdan kalîlü's-selâmedir. Ya'ni mekr ve
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istidrâcdan sâlim olamazlar. Ve AA > ^ cJS jjjÜjj c£j&j ljUu^I ^îu ^jIû iti

j

iil ûLjc ^1© 3uuUjîi üjj^j tâife-i sûfiyyenin telâmizesi kendileri misillu ashâb da'vâdr.

Dahi her ahad üzerine Allah'n halkndan temîr-i sâk ederler ve ubbâdullâh üzerine

riyâseti izhâr ederler. «flJj [69-a] VI o**! ^ üAji V âP» ^ «fâl

^üîl ûj*^^ ^ uj*^ Ricâlülâh tabakas üç tabaka idi. Üç tabakadan

tabaka-y sâlise, ancak tâife-i melâmiyyedir ki ol tâife-i melâmiyye, salavât- hamse

üzerine zâid etmezler, illâ sünen-i revâtibi zâid ederler esvâkdan mâî olurlar, nâs ile

tekellüm ederler. J u^jj** lU^ ^> qc j*h^ j M (jjk qa ±±\ V

<âjL ^îl ^ fiSpjje c> üjîjîj^V üfep-Jj AA t° 'j^J^1 ^ ^ s «iüa" Halkullâhdan

biri tâife-i melâmiyyeden birini âmmeden temeyyüz eder görmezler. Gerek âmmede

sünnet-i mu'tâdeden bir ey' -i zâid ile gerek amel-i mefrûzda bir ey' -i zâid ile

temeyyüz eder görmezler. Tâife-i melâmiyye, râsihîn olduklar hâlde maallâh tahkik

münferit olur. Maallâh ubûdiyyetlerinden göz açp yumunca tezelzül etmezler ve

ayrlmazlar. ojljç+A ^ öyle olunca tâife-i melâmiyye ancak

mechûlûndür. Hâlleri, hâl-i avâmdr ya'ni avâm ekil ve ürb ve nikâh ve âir âdât ile

[69-b] megül olduklar gibi tâife-i melâmiyye dahi, megul olup avâm- nâsdan bir hâl

ile temeyyüz etmediklerinden akdârlan mechûldür. Ve avâm kendilerine tâife-i

melâmiyyeyi kyâs edip türlü ezâyâ ve cefâyâ ile rencîde etmekten hâlî olmazlar.

Rencide edenlerin her ne kadar âhir kârlar dûçâr gazab- ilâhî olduklar müâhede

olunursa da, Allah cümle-i mahfuz eyleye. ^j^jîl JjU ^ oj&h JUjI j£\ ^Iû^jj Dahi

melâmiyyenin telâmizesi, etvâr- racûliyyetde takallüb eder ekber-i ricâldir. <> fi l>4j

*V> (jj^ ajjâ üj^ AA t* j fi* Makâm- futüvvet ve hulk maallâh hâiz olan

men, ol makamda olmad. Mezkûr tâife-i melâmiyyeden gayri JjU-Ji 1jj^

^4*. l^U^ & ij^li Uûîl ^ cjkll t> & M y Ijîjj öyle olunca tâife-i

melâmiyye cemi' -i menâzili hâiz oldular. Ve gördüler ki, tahkîkan Hak Celle ve Alâ

Hazretleri dünyâda halkdan muhtecib oldu. Seyyidlerinin hicâbyla onlar dahi halkdan

muhtecib oldular. [70-a] ^4** c^j^ ^ üj«^Aî V c> f** Öyle olunca tâife-i

melâmiyye halef-i hicâbdan, halkda seyyidlerinden mâ-adâsn ühûd etmezler. OuJoj

^^al^aaâJ y L^ljI Tabakât- ricâl üç olduunu bildiin gibi, tâife-i

melâmiyyenin ism-i melâmiyye ile tahkîkan ihtisâslan iki emir için olduunu sen

bildin. AA ^ ûj*A ûjÎ'jö V Jlkj ^Jjîl sm-i melâmiyye ile
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tâife-i melâmiyyenin ihtisas, emreyn için olduundan emreynin biri, telâmizleri

üzerine tlâk telâmizleri cenbullâhda enfuslerini levm etmekten zâil olmazlar olduu

içindir. û*^ 1*j Jj^i *i VI o£» V JU*Vb cji» V <*1 4j cjB l«l jj^kj Vj

SjuÜI Dahi tâife-i melâmiyyenin telâmizi, kendi nefislerine kendinden ferah edecek bir

ameli kendilerine terbiye cihetinden ihlâs etmezler. Zîrâ, a'mâl ile ferah ancak

kabûlden sonra olur. KJabûl ise, telâmize-i melâmiyyeden gâibdir. ^4 Iaj

C4Uj5âII[70-b] Wj kavlimizden "hazâ" kavlimize kadar mezkûr olan elfaz ve ibârât

Fütûhât- Mekkiyye'de Hazreti eyhü'l-Ekber (kuddise srruhu) Hazretlerinin tabakât-

ricâlin aksâm--selâsesi ve her bir ksmn ahvâli ve meâribi ve esâmisi ve

telâmizelerinin dahi seyr ü harekâtma dâir menkûle olan ibârât- kudsiyyelerinin

hulâsasdr. Hemen Hudâ-y müteâl Hazretleri ricâlullâhm nazarlarndan dûr eylemeye,

âmîn. uU—j Ja-ijîl JaI * «î»nj J*l i \\ k* ^jIOj ffl sicili UU. j <djâ

JaI u kavlin tercemesine ürû 6

etmezden mukaddem ey tâlib ve sâlik, ayn- uyûn-

ehlullah ve kâif-i esrâr- arz ve semâ', hâtem-i velâyeti'l-Mustafâ olan seyyidinâ ve

senedinâ Muhyiddîni'l-Arabî (efâzanallâh min berakâtihî) Hazretleri kitâb-

FütûhâfmâtiL beyân ettii üzere mûmâ-ileyhi (kuddise srruhu) Hazretleri, bâb-

hazrette mâsivâdan hâlî olduu hâlde ol hazretten kendilerine munsabb olan esrâr ve

hakâyk ve ulûm-i ledünniyye, kâffe-i agrâzdan [71-a] ve ehviyyeden mukaddes olduu

hâlde telakki eder olduundan mûmâ-ileyhi (kuddise snuhu)'nin Fütûhât-

Mekkiyye'sinde buyurduu kavl-i Hak ve nutk- ilâhî olduu cihetten ekseri, fuhûl-i

ibârât- kudsiyyelerin fehminden âciz olduklan cihetten bu fakr dahi hââ ki izhâr-

fazl ederek kelimât- kudsiyyelerini lisâna ve tercümeye haddi olsun. Fakat maa'l-kusûr

ve'l-küsur <ÎS u [hepsi idrâk edilemeyen eyin hepsi terk edilmez]

fehvâsmca mûmâ-ileyhi (kuddise srruhu) Hazretlerine kemâl-i hubb ve itiyâkndan ol

fakire, bi-kaderi'l-imkân gösterdii mir'ât- kalb-i fakîrânesine, pertev-i cemâlinin eser-

i cûd- nûrundan ba'z telmîhât ve telvîhât, fukarâ-y melâmiyyeye ve telâmizine

fâideden hâlî olamayacana binâen bir ekl-i risâlede tertîb ve ibârâtm dahi tercüme

klkl beyâna cür'et etmekle ürû 6

eyledi. Ve billâhi't-tevfîk,

Hazreti eyhü'l-Ekber (kaddesallâhü srrahü'l-athar) Hazretleri Fütûhât-

Mekkiyye'sinde, telâmize-i melâmiyyeyi a'mâl ile ferah etmemeleri zîrâ a'mâl ile ferah

ba'de'l-kabûl olduundan, kabûl ise telâmize-i melâmiyye indinde meçhül [71-b]
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olduu cihetle ve si*5\5îl û° j [bu örencilerden gizlidir] buyurdu. Bu fakîr-i pür-

taksîre öyle lâyh oldu ki; esnâf- melâmiyye telâmizesi, üç snf üzerine mütemil

olup snf- evvel; ehli'l-bidâye ve snf's-sânî, ehli'l-vasat; ve snf- sâlis; ehli'n-

nihâyedir. *Jj*j p**^ to fpj ^jLJl jÜj jjâjS^ ^IjLJi ajI^j ^ijiî ajI^jÎI JaI U»l

^Jl cjLiLuj ^aj£>Ammâ tâife-i melâmiyyeden ehl-i bidâye olan telâmizenin a'mâlleri,

kendilerinden gâib olduu ve kabûl-i amelleri dahi gâib olduunun vechi, zîrâ ehl-i

bidâye olan telâmize, bidâyet-i sülükte olduklar cihetle nâr- sülük ile muhterikdirler.

Ve onlar dahi muktezâ-y sülükleri cihetiyle ve harâret-i zikirleri sebebiyle ve

ahvâllerinin tecelliyât iktizâsyla pe**31 hjâ ojSjaL^ f*-^1 o° ûj^

P^iftc JjjS Vj üM* telâmize-i melâmiyye kendi nefislerinden fanidirler. Makâmâtlanmn

tecelliyâtnm lezâiziyle müstarakdrlar. Nefislerini âmilin olduklarm rü'yet etmezler.

Ve amellerinin kabullerini dahi rü'yet etmezler. ^J* [72-a] *ljj CjUKj o>J£Lj

fjDjaJ cjUjjÎj ujiuü ç»IjJI Jjâc jjL Telâmize-i mezkûre, lezâiz-i tecelliyât- makamlaryla

müstarak olduklarmdan onlan sen görürsün ukül- avâmm tavr- verâsmda ve

hâricinde bir takm kelimât- mütenâkza ile tekellüm ederler. Onlarn mezkûr

tekellümleri, ahvâl-i zevkiyyelerinin telvînât sebebiyledir, ûjIÂj <*& tSjj

M VI J&ü V Ehl-i bidâye olan telâmize-i melâmiyye, ba'z vakit ve tecellîde kelime-i

efâliyye üe tekellüm ederler. Ve "lâ faile illallâh" derler. Bu "lâ faile illallâh" kavilleri

bir vakt-i tecellînin eser ve hükmüdür>l lM djh* ^ Mjp> ûjj^j Ehl-i

bidâye olan telâmize-i melâmiyyenin, "lâ fâile illallâh" demeleriyle Allâh'dan gayrinin

fâiliyyetini inkâr ederler. Zîrâ onlar tecelliyât- ef âlullâh makamnda olduklar için f^j^â

ayjtttfl lMV! ^ üjjj** O* 4 JUVI ^ ûâJ±* ^J! JjîS o4 ^ VI cJ^la V Pes

imdi ehl-i bidâyet olan telâmize-i melâmiyyenin [72-b] "lâ fâile illallâh" kavilleri, tâife-

i Cebriyye'nin: "Biz efâlimizde tahkîkan muhtâr deiliz. Belki ef âl-i ihtiyâriyyemizde

mecbûruz" dedii kavilleri gibi deildir. Ij5£l pp f^j^ ^j^1 c#

(j^û ^jllîlS .Jill ^cjj ^a^jajjj aIjjJI f^jLSî Ol U^jjIî <&l Ij^j j Sljol

Jjîllj 'jUSftVl ti* ^UsLpül ,^1 Bidâyet-i telâmize-i melâmiyyenin "lâ faile

illallâh" kavilleri, tâife-i Cebriyye'nin cMVI ^ ûaJ3^ j*6 üi kavilleri gibi olmad

unun içindir ki; tâife-i Cebriyye bir tâifedir ki, ubûdiyyeti inkâr ettiler. Gûyâ onlar

rubûbiyyeti isbât ettiler. Zu'm-i bâtlalan sebebiyle ve rubûbiyyetin isbâtyla Allâh'

tevhîd ettiler. Dahi zu'm-i bâtlalan sebebiyle, ubûdiyyeti inkâr ettiler 13 a£ Ia ^
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<ji lHJ1^ [bununla beraber biz fiillerde, kendi irâdemize göre hareket edemeyiz]

kavilleriyle tâife-i Cebriyye'nin rubûbiyyeti tahkîkan isbât etmeleri ve tevhîd etmeleri

zu'm-i fâsidleriyle ol tâife-i bâtlamn ubûdiyyeti inkârlar gibi rubûbiyyeti isbâtlan irk-

i mahzdr. Vücûd-i eytânîleri mezkûr efâlde selb-i ihtiyâr i'tikâdn iktizâ etti. Ve

efâlde, biz muhtâr [73-a] deiliz demeleri kavlini dahi iktizâ etti. Mezkûr i'tikâd ve

kavi inde ehl-i Hak bâtldr. Onun için hadîs-i nebevide, o*j** [Cebriyye

bu ümmetin, mecûsîleridir] vârid olmutur. 43k g**. ^ M a2c.IL 3i£UJl ^sh* JjS UJj

jjL*j Uj ^SSk â\j fiA Cjükj oU^j« t> jjc. 5jlclâ jlülj Ammâ, tâife-i Melâmiyyenin

mübtedîlerinin, Hak Celle ve Alâ Hazretlerinin cemî'-i halknda, Hak Celle ve Alâ

Hazretlerinin failiyyetiyle kavilleri ve Hak Celle ve Alâ Hazretlerinin gayrisinin

fâiliyyetini inkârlar ûj1^ f^&k^j [Allâh'a yemin olsun ki, O, sizi ve ilediklerinizi

yaratt]
252

kavli erifinin srr ve makâm- tecelliyâtmn muktezayâtmdan hâsl

olmutur. Ya'ni Hak Celle ve Alâ Hazretlerinin Kur'ân- Kerîm'de: uj1^ ^

j

[Allâh'a yemin olsun ki, O, sizi ve ilediklerinizi yaratt] buyurduu kavl-i erif

hazarât- kevnin gerek zâtlan ve gerek kendine zâhiren nisbet olunan amellerinin Hak

Celle ve Alâ Hazretleri Hâlk olduunu isbât eylemi bu kavl-i erîfde, gerek zevâtta ve

gerek zevâtm a'mâlinde, srr- hâlikiyyet ihâta edip Hakk'a mahsûr olduu ühûd- nûru

makamnn tecelliyât muktezayâtmdan mübtedî-i melâmiyyeye fâiliyyet-i ilâhiyyeyi

cemî'-i halknda kail olmalarn [73-b] mûcib olmu,Ve Hudâ-y lem-yezel

Hazretlerinden gayri fâil olmadm inkâra bâdî olmutur. Yoksa tâife-i Cebriyyeyi

bâtlamn, bâb- mezheb-i ibâhiyyeyi feth edip inkâr- ubûdiyyet ettikleri gibi mübtedî-i

melâmiyye etmemilerdir. Belki "lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" kavli erifinin

nûruyla münevver olup kemâl-i ubûdiyyeti isbât etmilerdir. Nitekim meydân-

tevhîdde, em'a-y tevhîd ile seyr-i sülük eden ehl-i zevke ma'lûmdur. *A*M s^aUu <>j

M VI JbU V jjljiîâ JUâVi cU^h IjSjbJj s^LUî >a ^ JUoVIj J3VI Dahi mübtedî-

i melâmiyyenin cemî'-i halkullâh'da fâiliyyet-i ilâhiyyeyi ve kavi ve isbâtlan, Hak

Celle ve Alâ Hazretleri'nin cemf-i âsâr ve a'mâli halk ettiini müâhedelerinden hâsl

olmutur. Ve tilke müâhede de mûmâ-ileyhim mübtedî-i melâmiyye fânî oldular. Ve

tecelliyât- efâl ile muhterik oldular "lâ faile illallah" buyurdular.^ lâ* ^ jS- t>l

251
îbn kesîr, Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Azîm (Mukaddimetü'd-Tefsîr), c. I, s.2; Tirmizi, Menâkib, I; Ahmed

b. Hanbel, Müsned, IV, 66; V, 59, 279.
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Mezbûr Uj (»Sik &\j [Ve Allâh sizi ve ilediklerinizi yaratt] srr ve makam

vahdet ve tevhîd meyinin zevkinden ehl-i sekr olmulardr, ber-muktezâ-y sekr-i mey-i

[74-a] tevhîd ve vahdet mezbûr kavl-i erifi nâtk olmulardr. *\jVU Ij^Sclj IjHS ^3 V

IjLblj IjLü Ch^J\ Uj ^ >±J£l\ *LA\j sitili Mezbûr mübtedî-i melâmiyye

cemî'-i halkda, fâiliyyet-i ilâhiyye ile kail olmalan ârâ-y faside ile ve mebâhis-i kâside

ile bâb- ilahiyyâtta i'tikâd edip kaildirler deildir. Hattâ tâife-i Cebriyyeyi bâtla gibi

"jjLsm jjîUa ^a" [onlar dalâlete uramlardr ve dalâlete uratclardr] olsunlar.

Belki mezbûr mübtedî-i melâmiyyenin mezbûr kavl-i eriflerini kail olmalan envâ'-i

tecelliyâttandr.S^* jSâ s^l ±AL <>^1 & 5& JaI i>o«j JlS US Bâb-

ilâhiyyâtta, ârâ-y fâside ile mebâhis-i kâside ile tevhîd ve vahdeti mu'tekidler ûA^9

jjL^ olduklarm ba'z ehl-i kelâm hadîs-i nebeviden naklen buyurup demiler ki:

"Bir kimesne kelâm ile vahdeti taleb ederse, tezenduk eder." LâJ JlSj

fik^ Dahi mezkûr ba'z ehl-i kelâmn kavli gibi yine ba'z ehl-i kelâm dediler ki:

"îlm-i kelâm ziyâde âlim olanlar, Hak Celle ve Alâ HazretlerTni ziyâde câhildir." [74-

b] Buradan ma'lûm oldu ki bâb- ilahiyyâtta ârâ' ile ilm-i kelâm ta'lîm ve taallüm ile

tevhîd ve vahdet kesb ve tahsîl etmek mahzurdan hâlî olmaz ve belki dâll ve mudili ve

zndk olacaklar gayr-i münkerdir. Nitekim ehl-i zevke ma'lûmdur.^ j& I lilj

jj^jL tâlli Jjâ ^11* ^1 çaSL* *l3jU Ijijîj Mûmâ-ileyhim mübtedî-i melâmiyye,

mezkûr tevhîd-i efâl makam mey-i seklinden sâhî olduklarnda ve seyyidlerinin

irkâiyle mezbûr makamn fevkinde bir makama terakki ettikleri vakitte mübtedî-i

melâmiyye nefislerini levm ederler. unun sebebiyle ki; o4 ^iît flUl y IjUâ

JjiVj ûlâj&V j cJ^V j flîu Aijâ tahkîkan onlar zannettiler ki olduu makamn fevkinde

makam olmad ve hâl olmad ve irfân olmad ve zevk olmad. 15j^j Vl^j UUu
IJj li!j

Mûmâ-ileyhim, mübtedî-i melâmiyye bir makam ve bir hâl ve bir zevk ve bir irfân

olduklar [75-a] makamn ve hâlin ve zevkin ve irfann fevkinde gördükleri vakitte,

mezkûr fevkinde olan makam ve hâl ve zevk ve irfân ile telezzüz ettikleri vakit

enfîislerini levm ederler. ^ ffr^J^ uj^jk oUiallj ^ li^j

CjULjI qa jjc. ^1 ISaj ^IjIj ^Ij^lj ^Uttl Mûmâ-ileyhim mübtedî-i melâmiyye

cemî'-i ahvâllerinde ve makamlarnda ve zevklerinde enfîislerini levm ederler. Her bir
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nefeslerinde ve hâllerinde ve zevklerinde terakki ettiklerinden ve tecelliyâttan gayri'n-

nihâyeye kadar böylecesine terakkiyâttadrlar, ^ VI V uA&j ^S1**-» oUÎ£j j>JS3j tS

j

ajLL-oj ^jj^a ciLuâjI jJâj I jjSjüjj ^jjja-ûj aA^j^ ula olL-a oülaj ^ Ijlâj M VI j^IS Vj Dahi

mübtedî-i melâmiyye ba'z vakit kelimât- sfâtiyye ile tekellüm ederler ve derler: Ad* V

<&IV1 jûIS Vj VI [Allâh'tan baka dileyen ve Allâh'tan baka kadir yoktur] ve mehûd

ve mahbûblannn sfatnn tecelliyâtnda fânî olurlar. Ve mahbûblannn evsâf- sfâtnn

arâbyla sekrân olurlar, ^j^j ^li-a Uj* ^ {tu**** ciAL-a oULü y ojjâj [75-

b]l«3ji <> VI V üUi ojljSJ^ cjS^SI Mûmâ-ileyhim, ehl-i bidâye mine'l-

melâmiyye dahi görürler ki 5 kendi vücûdlann sfâtnn merâyâsnda mehûd olan

mahbûblannn sfâtnn tecelliyât kendileri üzerine irâk oldu Öyle olunca derler:

"Kelimât- sfâtiyye ile tekellüm ederler ki o kelimât- sfâtiyyeyi bilemez, illâ kelimât-

sfâtiyyeyi zevk edenler bilir." f4*-fcl oj^jk 'i51*^ db* Sj^h âj^ih oUSJ Jl Ij5j3 lilj

algs t> 5j1^jÎI jj& cjâj ^jîj LJauj jl* joj li^Aj <JjS o^aU IjiS ^1 Mezbûr ehl-i bidâye

makâmâta ve ahvâle ve ezvâka terakki ettikleri vakitte öyle makâmât ve ahvâl ve ezvâk

ki onlar olduunun fevkinde olucu nefslerini levm ederler ki ol nefsleri terakki etmeyen

makâmât ve ahvâl ve ezvâktan evvel nâksîn idiler. Ve hâkezâ mezbûr ehl-i bidâye setr

ve tecellî beyninde ve levm ve ferah beyninde olucudurlar. Tecelliyâttan gayr-i

nihâyeye kadardj£ üjjtej AA VI a>*>» V ûArtîj ^li csU&j ^jj [76-

dl^i» Vj jjc-V -ilja y ojjjj jjill Dahi mübtedî-i melâmiyyelerin ba'zlar, kelimât-

zâtiyyeyi kudsiyye ile tekellüm ederler."Lâ mevcûde illallah" dahi derler. Hak Celle ve

Alâ Hazretierinin gayrinin mevcûdiyyetini inkâr ederler. Zîrâ mübtedî-i melâmiyyeden

bu tâife vaktâki kendi vücûdlarmda ve âir cemî'-i âfâkta mehûd ve mahbûblan

kendileri için tecellî etti ise aralarnda hicâb- vücûdun irtifâ'ndan sonra gayrin

rü'yetinden fânî oldular. Ve görürler ki ancak mevcûd Hak Celle ve Alâ Hazretleridir,

gayr ve sivâ mevcûd deildir. ^ ^jS**j ÎjüUlLaI ^ IjS^s ajjI^I s^LUl ûa

4^**V1 Zâtiyyûn olan ehl-i bidâye olan ba'z melâmiyye müâhede-i efâliyyede sekr ve

sfâtiyyede sahkdan sonra müâhede-i zâtiyyede muhikk oldular. Ijj^> ^UILJI ûa ^ j

<slA j aj^Aj UM jijilj Jl ja.lj oblau l^jâj Â\ Jl IjjâLuj Ehl-i bidâye olan melâmiyye tilke

makâmât- mezkûre-i selâsede [76-b] kelimâtlanyla mezbûr tâife ol makâmâta remz ve

iâret ederler. Birisi tevhîd-i ef âl ve birisi tevhîd-i sfât ve birisi tevhîd-i zâttr. Ol
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makâmât- âliyede Hak Celle ve Alâ Hazretlerini seyr ü sefer ederler. Ve ol makâmât-

âliyede, her nefesde dahi lemha lemha tecelliyât ve ahvâl ve ezvâkda kâim ve sâbit

olurlar,mjSI >j Ij^aJU s^lj VI UjJ Uj M JlS Hak Celle ve Alâ Hazretleri her

nefesde ve her lemhalarda tecelliyâtnn umûlü ve umûmuna tenbîh ve tasrîh

makamnda buyururlar ki: "Biz azîm-i zîân zât enniyyetimizin emri tecellîsi olmad,

illâ oldu lemh-bi'l-basar gibi vahide oldu; ve belki lemh-bi'l-basardan akreb oldu." u
kavl-i erîf ile Hak Celle ve Alâ Hazretleri kâffe-i tecellliyâtnn göz açp yummak

mesâbesinde, belki göz açp yummadan akreb emr-i vâhidi olduunu tefhim

buyurdular. Ya 6

ni iki defa bir tecellî olmaz ve bir defa iki tecellî olmadm ehl-i

ühûda ayân ve beyân eyledi. Binâenaleyh ehl-i müâhede olan melâmiyye kâffe-i

ahvâl ve ezvâk- tecelliyâtm nefes-be-nefes ve lemha ve lemha [77-a] kendi zât-

vücûdlannda ve kitâb- âfâkda seyr ve temââ ve zevk ve îd-i ekber ederler,

Sjjb JSja ^1 ^P^VI K^ij j^'j fâîj^ ^j^j-û ^jUj5 (jjSlj ÜSjjI l^JU qA

4a$1\ ajjUjVI Aia^Jl Mûmâ-ileyhim tavâif-i ehl-i bidâye olan telâmiz-i
4

melâmiyye, seyr ü sefer tarikiyle terakkiyâtlan mütefavite olduklarndan nisbet ile

makâmât ve ahvâl ve ezvâk- edânîleri levm olunup makâmât ve ezvâk ve maârif-i

âliyeleri gbta olunur. Ya'ni tavâif-i mezkûre, dâimâ derece derece ezvâklan ezvâk-

âliyeye ve makâmât- sâmiyeye urûc ile hareket ederler. Hattâ gavs-i vücûb ve gavs-i

imkân buluup bir dâire-i ilâhiyye ki hakîkat-i muhammediyyeyi ve hakîkat-i

insâniyyeyi ve hakîkat-i âdemiyyeyi ve hakîkat-i ulûhiyyeyi u hakâyk- erbeadan

ibâret dâire-i merace'l-bahreynin nikât ve esrânm müfîd ve û^j5 mu d& âyetinin srrm

mütemil dâirenin merkezine ki kavseyn mâ-beyninde hatt- fâsldan ibâret hakîkat-

insâniyye snma [77-b] vâsl oluncaya kadar, mûmâ-ileyhim olan tavâif seyr ü seferle

edânîden eâlîye urûc ederler. Onun için terakkiyâtlan mütefâvitedir. ^1 <jpiy Ia

^uüi ^jjIaj JaI jUcU ^juûü ^Jc aLûUI u mezkûr seyr ü seferle olacak

terakkiyâtlannn mütefâvit olmalan ehl-i melâmiyyenin telâmizesi üzerine ism-i

melâmiyye ile tlâk srrdr. Ehl-i hidâyetin enfuslerini kendilerinin levmleri nisbetiyle

olacak ahvâl i'tibâr ile hâsldr, f&j^ f^j^ t> f
jl 1^1j

jL^Jtj ijJl t> <A*1\ ljaIIaj Ijjaaî Vj aIûUÎI Ammâ telâmize-i melâmiyyenin gayrisi

tâife-i melâmiyyeyi levm etmeleri ki, onlar tarîk-i melâmiyyeden olmayan kimesneler

ve mereb-i melâmiyye ile mereblenmemi ve melâmiyyenin mezâhib-i âliyesiyle ve
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mezheblenmemi olanlardan ubbâd ve cühhâlden olucu kimseler j^SÜl fcijLJlj

^Uaâjj olu^üLa qA ÎjjcjÎI JaI Dahi melâmiyyenin tarîkinden olmayanlar ve

merebleriyle mereblenmeyenler ve mezhebleriyle temezhüb etmeyenler [78-a] ehl-i

ruûnet olan sûfîyyeyi nâksadan olucu levmleri cehl ve noksânlaraun muktezayâtndan

olucudur. Jj^i^ ûj*^ « ^j±* ^ f^uîü jjSlj CüjJ^ a^UI jj£lj

^jll JaI *lj£j ^1j&VI Dahi tâife-i melâmiyye seyyidleri gibi mestûrîn olduklanndan ve

telâmizeleri dahi tarîk-i seyr ü seferlerinde muktezayât- tecelliyâtlan üzere akvâlde,

ahvâlde, etvârda muhtelifin olduklan eclinden mezbûr melâmiyyeye levm ederler. Zîrâ

cühhâl-i mukallidin olduklan cihetinden melâmiyyenin ahvâlini tearrüf ile

mütehayyirdirler. Velev ki o cühhâl olan mukallidler ulemâ' -i avâm ve küberâ'-i ehl-i

rüsûm olsun, t^^j lâjPSSj <*J** JaI ^ ij^Z J*l jl jj*». JaI lil jiSU j* f*l>« j* *jV

ûj^jBj jjjÜ JaI oUUu jji^ jjjûL V lDUbII c>l c> ^ J*l j* IjlS jlj Ulemâ' -i

avâm ve küberâ'-i ehli'r-rüsûm olanlarn ahvâl-i melâmiyyenin tearrüfuyle [78-b]

mütehayyir olmalan zîrâ nâsdan olucu melâmiyyenin gayr ve sivâ olardan, ya ehl-i

cümûd ve yâhûd ehli-ühûddurlar .Ehl-i cümûd olanlar ehl-i hicâb ve ehl-i irktir. Ehl-

i ühûd olanlar her ne kadar ehl-i ühûddan iseler de ehl-i zlâldan olduklanndan ehl-i

ayn ve vücûdun makâmâtmn zevki üzerine kadir olamazlar. u^'Jb û£S JlS US

IjLû IjjjjSI a£ ^JjU^jü IjLa -^j jj£ jjl <jji£ <LaA (jSÜ^ <iLjj*-a« a£ ol£ jl *ûjju

c^j^lj^^ J> Nitekim Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî (kuddise srruhu)

buyururlar: "Ma4nâ-y msrâ4- evvel: "Ol vakit ki Mansûr (kuddise srruhu) bir srfâ

eyledi." Ma'nâ-y msrâ'- sânîi "Herkes ol Mansûr'u inkâr eylediler." Beyt-i evvelin

ma'nâs ma'lûm oldu. Beyt-i sânînin msrâ-y evvelinin ma'nâs: "Bize sr olur ki eer

ol sun söyler isek" msrâ-y sânînin ma'nâs: "Bize bin Mansûr inkâr eyler." Beyt-i

sânînin de ma'nâs ve tercümesi ma'lûm oldu. £^iîâ!l qa c&i Uj cm^j

o* y cjjÎjÎ [79-a] f^j^ ^ Ijajij jl L^â 4<£UI <JU ijSjûj jl Jj-~-j aIûÜUÎI j» j£j ^1

Ey tâlib ve sâlik, sâhib-i Förâ/zd/ olan Hazreti eyhü'l-Ekber Muhyidîni'l-Arabî

(kuddise srruhu) Hazretlerinden nakl ettiim ey' i ihâta edip tahakkuk ettinse gördün

ki, melâmiyye olmayan kimesneler hâl-i melâmiyyeyi idrâk etmeleri müstahîl olur.

Nerede kald arâb- küûs-i vücûdlarmn lezzetini zevk etsinler. plS* ^ ^ Ijîl lilj
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j^aJl Onun için melâmiyyenin vasfnda makâm- medihde sevâdü'l-vechi fi'd-

dâreyn denildi. Ya'ni dâreynde vecihleri sevâddr. "Sevâd" kavilleri "siyâdet" ten

mütakdr "sevdet" ten deildir. Ya'ni seyyidü'z-zât ve mechûlü'n-na'tdr. Nitekim el-

hacerü'l-esved ya'ni hacer-i seyyidi'z-zât denildi. aLûU! <> JaJ jU&U ^jîli

Ja*Jj pjîSj jSUij < ÂiSSlI jjr^^j SjjjlâlUâ Jjfillj ^SJSH sjU^I ^ f^îjSl Ammâ

melâmiyyeden ahvâl-i [79-b] evâst i'tibâryla levm-i melâmiyye, ashâb- terakki ve

tenezzülden olduundan bi'z-zarûreti, mezbûrûn tâife-i melâmiyye kefe, dahi setre,

dahi levme, dahi basta musâhibdirler. ^ jfcj^U ^JS ûW ^ O 1 <^ Jj^j cM I

Sj-i *jU jl Tâife-i melâmiyyenin terakkiyât ve tenezzülât olduu cihetle, (aleyhi's-

selâtü ve's-selâm) Efendimiz •>! dW Al .J hadîs-i eriflerinde buyurduu makâm-

melâmiyyeye remzen: Tahkîkan "Hak Celle ve Alâ Hazretleri kalbim üzerine gayn

olunur."
254 Ya 6

ni gayn, emsin karsmda bir sehâb- rakîkdan ibârettir ki, nûr- ems

ile mülevven zât- emsin zuhûruna perde-i rakîkdir. Ya'ni bu hadîs-i erifi, makâm-

Muhammedi ve Nebeviyyi
'1-Mustafevî âir nebî olmayan zevk etmedii cihetle tefsiri

muhâl ise de bi-tarîki'l-velâyeti ma'nâ-y erifleri Efendimiz (aleyhi's-selâtü ve's-

selâm) terîan li-ümmetihî kendinin kalb-i pür-envârlan üzere, gayn- beeriyyeye

tenezzül buyurduunu bu makamda teblii
5

1-evâmir eyledii cihetten V £&j Al J £l£

lUj* 1^1j ^ji* <£L if*^* makâm- husûs- Muhammediyyeye [80-a] nisbetle gayn-

rakîk mesâbesinde olup verese-i evliyâya terakkiyât ve tenezzülâta remz buyurmular.

Dahi o makâm- teblide olan gayn ki fahr-i âlem (sallallâhü aleyhi ve sellem)'den

gayri olanlara hakîkat-i gayn ne olaca meçhûl olduu hâlde buyurdular: "Ben Hak

Celle ve Alâ Hazretlerine her günde yetmi kere yâhûd yüz kere istifar ederim"

buyurdular. Bu nutk- âlî verese-i evliyâya tenbîh ve irâddr. ^ j J»**ljVI ^Laî

fUâm c> jlj <u£^ Jjjj q\ JUi jl^VIj uj^jll lUiUI *jLj ^IcVI Ya'ni

fahr-i âlem (sallallâhü aleyhi ve sellem) mezbûr hadîs-i erifi buyurmalar: "Beher gün

yetmi kere yâhûd yüz kere istifar ederim, kalbime gayn olunduundan" buyurduklar

ehlullâhdan ve tâife-i melâmiyyeden evâst tesellî ve eâlî olan tâife-i melâmiyye

üzerine tenbîh içindir ki tahkîkan vücûb ve imkân kavsleri mâ-beyninde fasl olan hatt-

hükmî zâil olmak muhâldir. Velevki ehlullâh olan tavâif-i melâmiyye eâlî-i izâmdan

olsun. Ya'ni her ne kadar Cenâb- Vâcibü'l- [80-b] Vücüd'da kurbet hâsl olursa da,

Ebu Davud, Vitr, 26; Müslim, Zikr, 41.
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hatt- fasl olan imkân- berzahî hükmü ref olmaz. Ve ubûdiyyetten ve hükm-i

imkândan kimse kurtulamaz. Onun için fahr-i âlem (sallallâhü aleyhi ve sellem)'in

hakk- âlîlerine "sübhânellezî esrâ bi-abdihî"
255

kavl-i erifinde, abdiyyetle terîf ve

telkîb olundu. Bu srdandr ki, "abdühû ve Resûlühû" buyruldu. jSiB JU IMi

•>I J& M c> ^IjaJ JLA ffcjL ^kâ jjISVî UIj cdfc U Onun için eyhü'l-Ekber

(kuddise srruhü'l-athar) Hazretleri olan sâMbü4-Ffi/wJWf naklettiim üzere ammâ

ekâbir-i melâmiyyeden kendileri üzerine melâmiyye tlâk olunur. Ahvâllerini setr için

ve Hak Celle ve Alâ Hazretlerinden mekânetlerini setr için ilâ âhirihî buyurdu, ü1^
melâmiyyeden tahkîkan ekâbir ancak hükemâ-i billâhdr ki, her ey'i onlar kendi

menzillerinde tenzil ederler. Dahi her ey 5

mertebesinden teaddî etmezler, ûj^j [81-a]

js j\ üjj^ uii>vi 4# j£ v j« Vj^> ^ ûj-slh v 3* <^ -js

ûa ^1 ^ M j5 c^Ml jiJaJ <> jj»^ Vj^û^il^i ujLtfl ^ Dahi

mezbûrûn olan ekâbir-i melâmiyye, her zî-hakkn hakkm i'tâ' ederler. Bir eyde kendi

garazlanyla dahi hevâlanyla hükm etmezler. Öyle hevâ ki, o eyde a'râz- târiyyeyi

te'sîr eder. Öyle garaz ve hevâ ile hükm etmezler. 01 ekâbir-i melâmiyye, Hak Celle ve

Alâ Hazretleri ecel-i müsemmâya kadar onlar iskân ettii u dâr- dünyâya nazar

ederler. Ve Hak Celle ve Alâ Hazretleri u dâr- dünyâda kendilerine terî
6

ettii

tasarrufdan ziyâde ve noksansz olarak nazar ederler. Ve pl melâmiyyeyi ekâbire

kendilerine beyân olunduu üslûb üzerine cârî olurlar. Kendilerinin yedinden u
mevtm- dünyâda Hak Celle ve Alâ Hazretleri [81-b] kendilerine vaz' ettii mîzâm,

vaz' etmezler ve brakmazlar. aJ! aüSU ^iîl J^Vlâ *£jU]| Jj*\ L$3£

aajÎVI aS^Ioü U pUjAIj ^jh/ll <> aJCM ljl^j 4l*+» ^aJl y ^> üj£i U ja AijlUl Pes imdi,

erîat-i garrâ-y mutahhara küllisi ahvâl-i melâmiyyedir. Öyle olunca ol asl- ilâhî ki u
tâife-i melâmiyye oraya istinâd ettiler, ancak bizim zikr ettiimiz eydir ki tahkik Hak

Celle ve Alâ Hazretleri ta'zîmden ve kibriyâdan ulûhet müstehak olduu ey' celâline

vâcibdir. <jM 4^jU*j £u#jll l&â t> <^ »Uiflfl ili (jLj* jMâ Ia

^ Bununla berâber ey sâlik, mevtm- dünyâya nazar et. Hakk'n hakknda

iktizâ ettii ey'e nazar et ki, dünyâda abdin rubûbiyyetinin da'vâsndan ve Hak Celle

srâ Sûresi (17): 1.
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ve Alâ Hazretleri'nin kibriyâ' ve azametinde münâzaatnda bu da'vâ ve münazaay

mevtn- dünyâ iktizâ eyledi. ^kVI Ut <jj*J Jüâ 01 sebebden Fir'avn tekebbür ve

tecebbür etmekle ffij ül [Ben sizin yüce Rabbinizim]
256

[82-a] söyledi. Ve

> ^a j^ij pU^îi^ JLJ um ^ <^su \ji ü & jjki y ^ji qLjA\ y «üü

Alk ^ <&! ^ Abdin mevtn- dünyâda kibriyâ' ve azamet-i ilâhiyyeye münâzaa etmesi

ve rubûbiyyet etmenin sebebi; tahkîkan u mevtm- dünyâ Hak Celle ve Alâ

Hazretlerinden halkn mahcûb olmasm iktizâ etti. Zîrâ halk nefslerini dünyâda ihâd

eyleseler, halknda Hak Celle ve Alâ Hazretleri'nin ilmullâh olan kazâ ve kader hükmü

bâtl olurdu. ^ JSk öyle olunca Hak Celle ve Alâ Hazretleri'nin

halkndan hicâb, kendilerine rahmet oldu. Ve halk üzerine ibkâ' oldu.^ aJ*u jli

j*a cMâ Vj j$B a3ju Zîrâ Hak Celle ve Alâ Hazretleri'nin tecellî-i

sübhânîsi, halkdan ve halk içre mezbûr tecellî bi-zâtihî kahn Pta' eder. Mezbûr tecellî

ile berâber da'vâ temekkün olmaz, <-Utfî Ia JS q±\jA\^ c*t£ Ula

4£L\ ij^A öyle olunca vaktâ ki ulühiyyet mevâtn hükmüyle cereyan

ettiyse [82-b] u asl- ilâhî mehûd- melâmiyye oldu. Melâmiyye tâifesi hükemâ'

olduklan eclinden ÜS U c&j ^1 lM fJLJl ^ q& U 'JSI âj cUVI Ia £jjâ <>J I^lüâ

b^Aa^» aj ^L-a3 lil &± ^ jjSj ^1 ol sebebden tâife-i melâmiyye; mezkûr asim

furû'uyuz buyurdular. Her ne kadar âlemde her bir ey' için asl- ilâhî olduysa da.

Velâkin Hak abde muttasf olduu vakitte, her bir asl- ilâhî mahmûd olmaz,

Zira tahkîkan kibriyâ' ve azamet bilâ-ekki asl- ilâhîdir. Velâkin abd ol kibriyâ'

ile muttasf olsa ve nefsini mezkûr zâlike-i asla fer' klsa ve bâtmen mezkûr asl

isti'mâl etse bilâ-hilâf bi-külli vechin mezmûmdur. ^ f-*>* ^ IjaIL a!«U ji jSÎj

SjjLaîlj ^^iîîi ^^aa^i Ai« l$J £jj V 3jAtla ûJj*-a aJUaU Ajâ A gülj A (jjfr Velâkü abd-

mezbûr mezkûr asl- ilâhîyi mevzi-i hâssdaki erîat-i mutahharada [83-a] ol mevzi-i

hâssda isti'mâli zâhiren ta'yîn olundu. Dahi o abd için ol mevzi-i hâssda sûret-i zahire

olarak isti'mâli intâc olundu. Öyle sûret-i zâhire ki, ol sûret-i zâhire için abdden cins-i

rûh olmad. Zâlike-i abd isti'mâl ederse nefs-i sûret için isti'mâl-i mezkûr mahmûd

oldu. Ujlu CibUI j> y ^Si ölj l^îj Onun için tâife-i melâmiyye

gördüler ki, harkü'l-âdât evliyâ' üzerine setri vâcibdir. >^jSÎ *U?tfl J* Ujl^l y US

256
Nâziât Sûresi, (79): 24
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JaVîj Jj*VIj o»j£ti ^ pSaSIl f^l û^l^ Nitekim izhâr- harki'l-âdât enbiyâ
5

üzerine

tahkîkan vâcibdir. Enbiyâ-y izam (aleyhimü's-selâm) müerriîn olduklar için gerek

nüfus-i nâsda ve gerek emvâl ve ehilde kendilerine tahakküm olucudur. ciy <JA> c>

J*Vlj u-jSlj JU3I üjî <4Ü ^ f&*5!l y Öyle olunca delilden öyle delîl ki tahkîkan

tahakküm-i mezkûr nüfus ve emvâl ve ehilde rabbül-mâl ve'n-nefs, ve'l-ehil olan zât

için olduunu delâlet eder, öyle delîl lâzmdr [83-b] ve lâ-büddür. ^ t> lj^J\ IM

jUjjj ^Jala VI (S***U ^ ^ »'j0"* *1^ Zîrâ cins-i Resûl (aleyhi's-selâm) cins-i

nâsdandr, da'vâsi kendilerine teslîm olunmaz. Kendilerine asl olmayân ey' ile illâ

da'vâlar teslîm olunur, delîl-i kati
6

ve burhan ile olucu ^ Vj £i>öll ^ o*£ ^j^j

^g Igj 4juÜ AjIc Culc. Aj LLâl Ajjcjlâ
^

^ Lfcj£ hl ^^lûâ Alû jjülUl cjjjsul V 3jj3 ^^Ic

UjSI ^1 l^-U ljjSI ^1j^laiVlj jSJl halbuki velî ise; kendisi için terî
4

ve âlemde ahkâmn

vaz'yla tahakküm olmad her ey' için ki, hark- avâid Hak Celle ve Alâ Hazretleri ol

velîyi, hark- avâidinin izhânna temkin ettii vakitte, hark- avâidi izhâr eder. Zâlike-i

hark- avâid mezkûr velîden olmaz, illâ o hark- avâidin izhârm Hak Celle ve Alâ

Hazretleri mezbûr velîyi kendi indinde kurb üzerine delâlet için klar ve kendine [84-a]

karîb kldna zâlike-i izhâr hark- avâid delâlet eder. Yoksa nâsm zâlike-i hark- avâid

o abd-i velîden tearrüf için deildir. Her bârike zâlike-i velî umûmda hark- avâidi izhâr

ettiinde kendiyle kâim olur. Ruûnet için olucudur ki ruûnet-i mezkûre, velînin nefsi

üzerine avâidde galebe eyledi. Öyle olunca izhâr- hark- avâid mekr ve istidrâca akrab

olmas, kerâmete karîb olmasndan eeddir. W^ ^A^l f** &â^ gj^ fW eAa^l 4i*SUli

CjUjüîI ^ jjSVI g^ll aSLv I3S Lûiîl ^ <
j

^$JVI ^Uull Öyle olunca tâife-i melâmiyye, mezkûr

hark- âdâtm setrinde ilm-i sahîh ashâbdr. Pes imdi onlar, tabaka-y ulyâdrlar. Ve

dahi tabaka-y mislî sâdâtdr. Ve mekâne-yi zülfâ sâdâtdr. Gerek adüvve-i dünyâda

ve gerek [84-b] adüvve-i kusvâda ilmü'l-mevâtnda, ehl-i mevâtma kendileri için

yedi'l-beyzâ olucudur. Dahi mevâtnn kendiyle muamele olunmas müstehak olur

eyde kendileri için yed-i beyzâ olucudur. Dahi mezbûrûn melâmiyye için ilmü'l-

mevâzîn ve edâi'l-hukük olucudur. Selmân-i Fârisî (radyallahü anh) melâmiyyenin

ecellilinden oldu. u meâmda kader cihetinden bu melâmiyye makam dünyâda
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makâm- ilâhîdir. eyhü'l-Ekber (kaddesallâhü srrahü'l-athar) Efendimiz Fütûhât-

Mekkiyye 'sinde mezkûr hakâyk ve makam- melâmiyyeyi tahkik eyledi. ^ L^l JlS j

^ ûA« Dahi seyyidinâ ve senedinâ Hazreti eyhü'l-Ekber (kaddesallâhü

srrahü'l-athar) Efendimiz Hazretleri yine Fütuhatnda buyurdu ki: "Ey sâlik, sana

ma'lûm olsun bil ki, tahkîkan ol velî ki kendine rakîka-y rûhâniyye-yi Cebrâiliyye

mümtedd olur. Zâlike-i velî ol emnâdandr ki, Hak Celle ve Alâ Hazretleri için halknda

olucudur ki dünyâda ma'rûf olmazlar". *>VI JS liü [85-a] d& ^ <3l> ^j^j

Ua cijau V jlill ^ ^jJaîj Zâlike-i velî, âhirette olduu vakitte ve menzilesi

âhirette zahir olduu vakitte ve dahî u dâr- dünyâda kendisi üzerine müntavî olan ey'

zahir olduu vakitte ki ol ey' dünyâda ol velî ma'rûf olmad ol ey' ile I JS Q ajü

^ ^j*2 V J>J dâr- dünyâda mezbûr velînin ma'rûf olmamas zîrâ, zâlike-i velî ya

sûkda tâcir oldu, ya sâhib-i hirfet-i bâyi' oldu, yâhüd sâhib-i san'at- bâyi
4

oldu. Yâhûd

vilât-i müslimînden bir vâli oldu. Hasbetten yâhûd kazâdan olucudur. Ya saltanatdan

halbuki zâlike-i velî ile Allâh beyninde bir esrar vâr ki o velîden bilinmez. <\a <^

ûj^VI <^ û^ic (Jl \a jj^t tic <ajSÎI öyle olunca mûmâ-ileyhi, velîden yevm-i kyâmette

denilir. Âhirette [85-b] veliy-yi mezkûrun indinde olan menzile zâhir olduu vakitte û'

f*j^ j*k Uûll ^ Ijj^ Uj^ Ia jlS *\U A tahkîkan Hak Celle ve Alâ

Hazretleri için evliyâ-i emnâ' olucudur. 01 cihetten ki evliyâ-i emnâ' indinde olan

menzile u müâr-ün ileyh olduudur diyerek yevme'l-kyâmette, makâmâtlan ve

menâzilleri zâhir olduu vakitte herkese böylece ayan olup denilir. Halbuki evliyâ-i

emnâ' olan zevât- kirâm hazerât dünyâda ol menzile ile ki gayrîleri zâhir oldular.

Onlar zâhir olmadlar. ^1j *lj*U Sj^jo^j^l jl >1>H piSlü OJSS oil öLL^t

<ilîi (> jfla U>j ûj^ t> JS^Ij eUl ^Ift Evliyâ-i emnâ' olan melâmiyyenin gayrîleri

zâhir olduu eylerden ki evliyâ-i melâmiyye dünyâda, onlar ile zâhir olmad. 01

gayrîleri zâhir olan ey' Cenâb- Vâcibü'l-Vücûd'un mezkûr gayri melâmiyyeye i'tâ'

ettii havâtr üzerine kelâm ile keiften dahi arz üzerine kelâm ile keiften dahi [86-a]

ihtirâk- hevâdan dahi mâ' üzere meyiden dahi kevn ve mükevvenâttan, ekilden ve o

gayri melâmiyye üzerine zâhir olan âir eylerden ve havârik- âdâttan olucudur. ^ j*j

jjLaLuJ! ÜûIc aJ& U ^Jc^\ jjSj <jl ^Ij aSj^z cjajj Halbuki melâmiyyenin gayrîsi
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zahir olduu havârik- âdât ile rakîka-y rûhâniyye-yi Cebrâiliyye kendine mümtedd

olan veliyyi mûmâ-ileyhi kendi kuvvetinde ve that- tasarrufunda gayrîleri Cenâb-

Vâcibü'l-Vücûd'un i'tâ' ettii mezbûr havâtr üzerine kelâm ile keiften ve emsâli olan

havârkdan olucudur. Velâkin âmme-i müslimînin olduklar hâl üzerine ancak

olucudurlar. Amme-i müslimînin olduklan hâlin gayrisinden havârik- âdât gibi olan

hâllerden kaçnp ibâ' ederler, ^ Jöj^ ^ JaI VI Hazreti

eyh Muhyiddîni'l-Arabî (efâzanallâh min Fütûhâtihî) buyururlar ki: "Sen âgâh ol ey

sâlik rakîka-y rûhâniyye-yi cebrâiliyye kendine mümtedd olan velî ki emnâdan olduu

ve âir [86-b] evsâf- âliye-yi sâmiyyeden zikrolunmu idi. Ancak ol emnâ' olanlar ve

dünyâda mestûr olanlar ve âhirette menâzil ve makâmât zâhir olanlar ancak

melâmiyyedir ki hâssati u tarîk ehlidir". Hazreti eyh'in ^jUIIa JaI buyurmas

risâlenin ibtidâsnda melâmiyye mahsûs bir tarîkdir. Ve Hazreti eyh dahi ol tarîkden

olduuna remz buyurdular. Yoksa avâmn melâmiyye tarîk-i mahsûsa deildir,

zannettikleri gibi deildir ve bu zan bâtldr. Nitekim risâlenin ibtidâlannda menkûle

olan Hazreti eyh'in kelâmlarndan ma'lûm olmutur ve eyh Hazretleri melâmiyye

olan lmjUI a JaI gerek kebîrleri olsun ve gerek saîrleri olsun emnâ' olduunu beyân

etmitir. ^ j cjj do* ö* îM$ ^ *W\ ^ d*j*S Stf I J u*&âl ûjM

jjL V 4jSJ ja\ jî jaIUI ^ £Ua* jt ^Uîl öyle olunca ^ Ja olan veliy-yi melâmî

olan ahs, ümmet-i muhammediyyede Cibril gibi olucudur. Ümmet-i melekiyyede

Cibril, [87-a] metâi'l-bâtndr. Zîrâ Cibril rûhdur kendi için bâtn vardr. Lâkin Cibril

zahirde gayr-i metâ'dr. Eer bir ey' emretse lâkin emretmez is& c> ^

Cibrîlin zahirde metâ' olmas bir ey' ile emrettii vakitte farazâ halbuki emretmez

buyrulduu zîrâ Cibril (aleyhi's-selâm) âmme-i melâikede bir ey' ile mümtâz olmad.

Eer âmme indinde mümtâz olayd bir hânk- âde ile ve o hânk- âde kendüden

mevtinin iktizâ etmedii eyden zâhir olayd kendine ta'zîm olunurdu. Ve emri de

imtisâl olunurdu. Amme üzerine kendine zâhir olan tefavvuk eclinden ta'zîm olunup

emri imtisâl olunurdu. Halbuki âmmeden bir ey' ile mümtâz olmad. Ümmet-i

melekiyyede Cibril (aleyhi's-selâm) metâi'l-bâtn ve gayr-i metâ' fî'z-zâhir olduu gibi

ümmet-i muhammediyyede hâza'-ahs melâmî böylecesine olucudur. Ve avâmdan

hiçbir vechîle [87-b] imtâz olunmazlar. cM$ ^^ j j4s V jj jî d ij l_uxu Ia

j
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Cebrail (aleyhi's-selâm)'n hark- âdât ile âmmeden mümtâz olmad cihet ve hâl

emrin reddine sebeb olmutur. Farazâ eer emretse lâkin emretmez velâkin bâtmda

metâü'l-emrdir. Melâmiyye dahi onun gibidir. c^uâAj ^ ^ *V> ^> uJjj

jOÎI jjuS aüjVi {> >j ^jtiâJ ü*1 dk* Dahi Hazreti eyh buyururlar ki: "*V>

cemâatten biz gördük ind-Allah, ibn Tâhmet ve ibn Ca'dûn el-Hanâvî emsâli olan

zevât ibn Ca'dûn el-Hanâvî evtâddan olucudur, kebîri'-ân idi." a! ^iî! <-âjUll Iaj

^ÎUI ^ jji^ u^âSIl lM ^ c^j^t jAj 4jmü ^ jLo ^ j 4ju4 c£-«5Jl ^ *Uj£i ^321 ^Üûll

5jj jlL Pes imdi u arif ki zikrettiimiz makam kendi için olucudur. Nefsinden kendine

temekkün olucudur. 01 kimesne ki nefsinden kendine temkîn olucudur. O kimesne

halkullâh'n akvâsdr. Zîrâ tahkîkan [88-a] nefis âlemde rubûbiyyetle zuhûru murâd

eder. Lr*^ ^ üj^ l£ cJjSj jl d^u al^Sj SjIIJI ciL-ajl ^ <ulc <&l ^k. flloll Ija uial^aj

AiiUft ^ Vj AUi! ^ Vj 4jât V^ t4b <> aJc j^kj a^ <4L aS <TjS <> £fl Ajj <> ASili-J

Halbuki u makam sahibi Hak Celle ve Alâ Hazretleri kendi üzerine olucu evsâf-

"siyâdet" ten hala
6

etti ve kendini takviye eyledi. u cihetle ki bir ey 5
e kün der, zâlike-

I

i ey' olur. Rabbisinden mekâneti cihetinden olucu kendinin kuvvetinden oldu. Nefsine

mâlik oldu ve kendisi üzerine hânk- âdeden bir ey' zâhir olmad. Ne akvâlinde ve ne

efâlinde ve ne ibâdetinde t>»2Jl i*uv*\l ^ A^c- i^*-* ^ c^*-0 ^ Jj^j Lk" lP" j*j

diujji (>=>jVi ^ Alo jUaJt il tjjk SrijjiJi u mezkûr makam sâhibi ol

tâifedendir ki Resülullâh (sallallâhü aleyhi ve sellem) kendisi üzerine nass eyledi.

Hadîs-i haseni'l-garîbde, cibâli halk ettii [88-b] vakitde arzn hareket ve meyd-i

indinde ve arz sâbit oldu. Ve meydi teskin eyledi. t>S <^&± t> Uij L> :a£DUI cJÜa

Ja lij U :
cJlS .*! : J13 ?*U!l «> SI Ul£ cik t> lij U :

£A3 .*UI
:J3 TJûB t> SI

#
<]U*S Jli jl aILuS dta L-âj*j V Ajjau Jl^Sj : J13 î*lj$ll <> SI lluS C&L

Melâikeler buyurdular ki: "Ey Rabbimiz Teâlâ, cibâlden eedd bir ey' halk ettin mi?

Hak Celle ve Alâ Hazretleri buyurdu ki: "Neam, hadîdi halk eyledim. "Melâikeler

buyurdular ki: "Hadîdden eedd bir ey' halk ettin mi? Ey Rabbimiz Teâlâ." Hak Teâlâ

Hazretleri buyurdu ki:"Neams nâr halk eyledim". "Melâikeler, ey Rabbimiz Teâlâ

nârdan eedd bir ey' halk ettin mi?" Hak Celle ve Alâ Hazretleri buyurdu ki:"Neam,

mâ' -i halk ettim." Melâikeler buyurdular ki: "Mâ'dan eedd bir ey' halk ettin mi?
"

Hak Celle ve Alâ Hazretleri [89-a] buyurdu ki: "Evet, hevây halk ettim." Melâikeler
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buyurdu ki: "Hevâdan eedd bir ey' halk ettin mi? Yâ Rabbenâ" Hak Teâlâ Hazretleri

buyurdu ki: "Halk ettim." 01 mü'rnin ki yeminle tasadduk eder imâli o tasaddukunu

bilmez ve ma'rifet etmez. Yâhud rivâyet-i uhrâ: "01 mü'rnin yeminle tasadduk

ettii sadaka-i imâlinden ihfâ' eder" buyruldu. Zâlike-i mü'rnin hevâdan eedddir. j

l^uâa.^ AjJSJi Lja. Jc- 4jf?^ cjasjI u mezkûr hadîste zikrolunan hâlet bizim sâbikan

zikrettiimiz melâmiyye-yi âlîn olan zevâtn hâlidir. Halbuki Hazreti Resûlullâh

(sallallâhü aleyhi ve sellem) bizim zikrettiimiz zevât, kuvve ile vasf eyledi. Ve

tahkîkan kendileri için akviyâda zikr olunan eyden ekser kuvveti hâsldr. Ya'ni hadîs-

i mezkûrede zikrolunan akviyâ ki hadîd ve nâr ve mâ' ve hevâ-i cümlesinden mezkûr

makam sâhibi olan veliy-yi melâmî ziyâde [89-b] kavîdir. Zîrâ tahkîkan nefs cinsi

üzerine hubb-i riyâset üzerine mecbûledir. Vaktâ ki veliy-yi melâmî havânk- âdât ile

zuhûr etmedikleri cihetle riyâsetle zuhûr etmediler ve nefisleri üzerine galebe ettiler.

Nefs üzerine galebe eden kâffe-i akviyâ'dan ziyâde kavîdir. t>j ^ Ia

Lulâ& \jJ ujîS &j daJaj tâiü^ a1 JjS u nefsin cinsi üzerine hubb-i riyâset üzere

mecbûl olmas nefsin asl- cibillesinde hâsldr. Ve hilkat-i tabîatmda dahî merkûzdur.

01 kimse ki kendi cibilletinden ve tab'ndan çk dense emr-i azîm kendine teklîf

olunmutur. Ya'ni bir kiiye hilkat ve tabiatndan hurûcu teklîf etmek emr-i azîm teklîf

olduu bedîhîdir. Onun için j <> diyen kail emr-i azîm-i teklîf etti. ûW*^

Ia Ju ^jJo cM C) & 4> Öyle olunca ol zât cillpt azametihî Hazretlerini

nakâysdan tenzih ederiz ki, mezkûr olan zevât- Melâmiyyeye kuvveden terzîk ber

cihetle ki mûmâ-ileyhim olan [90-a] zevât üzerine hubb-i riyâset cibilli ve tab'- iken

ve cibilli ve tab
4- olan eyden hurûc emr-i azîm iken kendileri üzerine kolay ve âsân

eyledi. S a J1q qc 4}jj* 3^ *ISjllj U » » L* Ijâ. ^1 <âj*-oll ^ ^Lkcl 4jI j

CjUjSü ^ Mûmâ-ileyhim olan tâife-i melâmiyyeye, mezkûr emr-i azam sehîl ve âsân

olmasnm sebebi; Hak Celle ve Alâ Hazretleri kendilerine ma'rifet-i billâhdan i'ta'

eyledi ki, kendileri ol ma'rifet için halk olunmulardr onlar megül klmad. Halbuki

onlar Hakk- ubûdiyyeti vekâ ile mezkûr emr-i azîm mislinden ya'ni onlar Hak Celle ve

Alâ Hazretleri kendilerine i'ta' ettii ma'rîfet-i billâh kuvvetinden nefsin mecbûl

olduu riyâset üzere olan harekâtdan onlar hâriç olup ubûdiyyet hakkm îfâ' ettiler ve

KitâbüU-Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Azîm, Bab.95, c. 5 5 s. 454.
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onlara cibilliyyetleri ve beeriyyetleri iktizâ ettii hâl ve ahvâlâtdan mukaddes oldular

ve mutahhar oldular. Böyle olan zevât- kirâm mezkûr olan hadîs-i erîfde vasf

olunduu gibi her eyden kavidir. Böylecesine Hazreti [90-b] eyhü'l-Ekber

Muhyiddîni 5

1-Arabî (kaddesallâhü srruhu) es-Sâmî Hazretleri buyurmutur ve

Fütûhâfda. böyledir.

HÂTÎME- RSÂLE- MELÂMÎYYE

Tahkik bilindi ki sâdât- evliyâ
5

ancak melâmiyyedir. Ve tahkîkan onlar cemî'-i

menâzil ve makâmât hâizdirler ve tahkîkan onlar mechûlü'n-na'tdrlar. t> Vj

Jjfillj ^SJSIIj JjjSIj cjj*lî c> lW tf*
Ij4S Jj JjU Vj ^1jS* V Jj*VI Dahi

onlardan olmayan onlar ma'rifet etmez. Zîrâ tâife-i melâmiyye el-be'si avâm ile

telebbüs ederler. Salavât- hamse üzerine ziyâde etmezler. Benân ile müâr olmazlar.

Bi-hâli mine'l-ahvâl mümtâz olmazlar. Ne keramet ile ve ne [91-a] hânk- âdât ile her

ne kadar bâtnda ashâb- urûc ve nüzulden iseler de ve ashâb- terakki ve tenezzülden

olmu iseler de «m-^j A\ cJj j VI t*5 cJj U ;-u& A\ JlS US jSj ^jI ^ >^ ^uâ

<&t VI ^ :*$>j ^1 fjS JlS US ^jlc f^Jaauj i! cjjÎj j VI t^i cjjÎj U A\ sâdât-

evliyâ
5

olan melâmiyyenin ba'zsnn mühidi Ebû Bekr Sddîk (radiyallahü anh)

Hazretlerinin mühididir. Nitekim (radiyallahü anh) Hazretleri buyurdular: "Ben bir

ey 5

görmedim, illallâh o eyden evvel gördüm." Ve makâm- cem'a iâret oldu. Ve

ba'z âhirin mühidi Hazreti Ömer Efendimizin mühididir ki (radiyallahü anh)

Hazretleri buyurdular: "Bir ey' görmedim, illallâh o eyle berâber gördüm." Kesret ve

vahdetin cem'ine iarettir. Ba'z dahi Osmânîdir. Nitekim Hazreti Osmân [91-b]

(radiyallahü anh) buyurdular: "Bir ey 5

gördüm, illâ o eyde Allâh' gördüm.
5'

CemVz-zât maa's-sfâta iâretdir. Ve ba'zlar dahi Alevidir. Nitekim Hazreti Alî

(radiyallahü anh) buyurdular ki: "<&l VI ^1 <j\j U" bu kavl-i erifmakâm- ayne iâretdir.
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j) jj^jS cjIS £l£i
p
5 Jta ajVI ûa cjUL* ju <> ^5!^ Ya 6

ni onlar u
âyetin makâmâtnn srrnn veresesindendir. V j1 ^ dy*j JlS US j

CjIjU! *ba qc oj^jsSi ^âjaj Dahî tahkîkan melâmiyye-i mezkûre Resûlullâh

(sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurduu gibi hadîs-i kudsîsinde lisân- akîle tahkik:

"Benim velîlerim <pW* kubbelerim altndadr ev kubâbî" rivâyeti dahi gelmitir. V

Mûmâ-ileyhim, evliyây benden gayr ma'rifet etmez buyurdular. Kubâ-i

âdâtda onlar hâriç olmadlar. ^j ^W jjSj ^3^*jj

l^sLS ^SJ Jlj^lj obUl^ [92-a] Uji <Jj *I>S ^uj2ill Melâmiyyenin ba6zlan tâcir

olurlar ve ba'zlar bâyi
6

olurlar ve ba
6

zilar vâlî ve ba'zlan kad olurlar. Böylecesine

erîat-i garrây kabûl edip red etmedii cemi
6

âdât ve ahvâl ile muttasf olurlar. I ûjj

fUâJl Cijj^aLjj SjjJ ^ i.uj
K* Her ne kadar mûmâ-ileyhim tâife-i melâmiyye

harame'l-izzetü mahbûblan oldularsa da ve kyâm- âdâtda maksûrât oldularsa da

p^SBj i5jW öyle olunca ahvâl-i melâmiyeye ne keyfiyetden ülemâ-i avâm ve küberâ-i

ehlFr-rüsüm ve'l-hevâm mutalli
6

olurlar. Belki melâmiyyenin esrârlan üzerine tâife-i

melâmiyyeden olmayan ehl-i turuk ve ehl-i kelâm ne keyfiyetden mutalli
6

olurlar? j V

£^ *^ u t>ull t> Jl^llj je. JjL (> j^il Vallâhi mutalli
6

olmazlar.

Bir kimesne ki zaîfi seminden ve imâli yeminden fark etmezse ne dilerse kail olsun

ya'ni ehl-i tahkik olmayan [92-b] ve sîret-i ehli tahkike âir olmayan avâm ve hevâm

ehl-i taklîd olduklarndan gass ü seminden ve imâli yeminden fark etmeyen

kimesnelerdir kavilleri mu'teber deildir. Ehlullah hakkmda eyledikleri tefevvühât

mu'teber olmayp cehl ve hicâbâtnn âsârlanndandr. Öyle olunca ne isterlerse

söylesinler cLSj ^Sb-V <£j& ?\ û1* j1
?
u JlS U£ dahi mam Muhammed

dedii gibi: "Avâm eer benim kullarm ve kölelerim olmu olsa ben onlar i'tâk

ederdim. Kullua ve kölelie kabûl etmez idim. Ve velâlelerini dahi kat
6

ederdim."

Ya6
ni onlar kullarm idi. î

6

tâk ettim diye benim veliliimi onlara kat
6

eder idim. Ya6

ni

mukallidin olan avâmn mertebeleri dûn olduuna ve akvâl ve efâlleri ve hareketleri

i'tibârsz olduklarm remz ve ta'rîf buyurmular. aLûUÎ Jl l^SS Ajuj2J! *jl Lj^I ^Sc

^L. j aJo M JL* ili JUj Uûll ^ ^ 4i£Lâ\ Dahi tahkik eyhü'l-Ekber

Efendimiz Hazretierinin Fütûhât- Mekkiyye
9

sinde buyurduu sâbkan ibârât-

menkûlede ma'lûm oldu ki erîat-i külliyye, ahvâl-i melâmiyyedir. Ve makâm-
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melâmiyye dünyâda makâm- ilâhîdir. Ve Efendimiz (sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem)

Hacetlerinin hâlidir. Hemân Hak Celle ve Alâ Hazretleri cümlemizi makâm-

melâmiyeye hâiz edip tâife-i melâmiyye'den [93-a] dur eylemeye ve lâzm olacak

hizmetlerinde sâbit kadem eyleye, âmîn. Bi-hakk srr- seyyidi'l-melâmiyye ve'l-

hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn ves-selâtü alâ hâtemi'n-nebiyyîn Muhammedin ve alâ âlihî

ecmaîn.
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EK 2. TERCEME-I BEYANI HAKIKATI'L-MELAMIYYE

OSMANLICA ASLI
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